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Javni razpisi

Št. 3310-48/2019 Ob-1497/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 16. člena 
Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasov-
no infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izbolj-
šanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastruk-
turo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega in-
terneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 2/20, v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba), objavlja

spremembo 1. javnega razpisa za podukrep 7.3
Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 

vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega 

interneta in rešitev v zvezi z e-upravo
1. V 1. javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpo-

ra za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno 
vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širo-
kopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 
(Uradni list RS, št. 4/20 z dne 24. 1. 2020) se v poglav-
ju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, 
spremeni vrstica »Razpisana sredstva po sklopih« tako, 
da se glasi:

»

Razpisana sredstva po sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.043.200 EUR.
Javni razpis je v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe strukturiran v tri 
sklope glede na statistične regije, in sicer:
Sklop A: Pomurska statistična regija skupno 1.966.800 EUR;
Sklop B: Podravska statistična regija skupno 5.533.200 EUR;
Sklop C: Koroška statistična regija skupno 1.543.200 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 6.782.400 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU,
– 2.260.800 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 
25 odstotkov.
Javna podpora znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in ob 
zaključku naložbe ne presega 1.200 evrov na posamezno belo liso, ki ji je hkrati 
omogočen dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtega 
komunikacijskega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do 
elektronskih komunikacijskih storitev po tem omrežju.

«.
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2. V Prilogi se v poglavju »A Seznam belih lis v pomurski statistični regiji« na koncu preglednice dodajo nove 
vrstice, ki se glasijo:
»

HSMID Občina
(OB_UIME)

Naselje
(NA_UIME)

Ulica
(UL_UIME)

Hišna št. 
(HISNA_ST)

Št. gospodinjstev
ST_GOSP

11578497 Apače Apače Apače 70 1
11579345 Apače Apače Apače 162 2
19138674 Apače Apače Apače 177 1
11584985 Apače Črnci Črnci 41 1
11585035 Apače Črnci Črnci 44B 2
11585051 Apače Črnci Črnci 45 2
11585060 Apače Črnci Črnci 46 3
11585116 Apače Črnci Črnci 51 1
11585124 Apače Črnci Črnci 52 1
11585175 Apače Črnci Črnci 56 2
11585183 Apače Črnci Črnci 57 4
16171441 Apače Črnci Črnci 44C 1
19126668 Apače Črnci Črnci 52A 1
19130142 Apače Črnci Črnci 45C 1
19131068 Apače Črnci Črnci 45B 1
19134164 Apače Črnci Črnci 44D 1
19137546 Apače Črnci Črnci 52B 1
19138186 Apače Črnci Črnci 53A 1
11586112 Apače Drobtinci Drobtinci 14 1
11586139 Apače Drobtinci Drobtinci 15 1
11586210 Apače Drobtinci Drobtinci 22 1
11586228 Apače Drobtinci Drobtinci 23 1
11586236 Apače Drobtinci Drobtinci 24 1
11586252 Apače Drobtinci Drobtinci 26 1
11586279 Apače Drobtinci Drobtinci 27A 4
11586287 Apače Drobtinci Drobtinci 27 1
11586295 Apače Drobtinci Drobtinci 28 1
11594387 Apače Grabe Grabe 5 1
11594395 Apače Grabe Grabe 6 1
11594417 Apače Grabe Grabe 8 1
11594441 Apače Grabe Grabe 12 2
11594468 Apače Grabe Grabe 14 1
11594484 Apače Grabe Grabe 17 1
11594492 Apače Grabe Grabe 18 2
11594522 Apače Grabe Grabe 25 1
11594549 Apače Grabe Grabe 26 2
11594557 Apače Grabe Grabe 29 3
11594573 Apače Grabe Grabe 32 1
11594603 Apače Grabe Grabe 35 1
11594646 Apače Grabe Grabe 41 1
11594654 Apače Grabe Grabe 42 1
11594719 Apače Grabe Grabe 48 1
11594735 Apače Grabe Grabe 51 1
16171549 Apače Grabe Grabe 19 1
16354899 Apače Grabe Grabe 4 1
16391069 Apače Grabe Grabe 14A 1
19125912 Apače Grabe Grabe 9A 1
19125971 Apače Grabe Grabe 36 1
19128954 Apače Grabe Grabe 38 1
19131394 Apače Grabe Grabe 30 1
19132374 Apače Grabe Grabe 3B 1
11600026 Apače Janhova Janhova 1A 1
11600069 Apače Janhova Janhova 3 1
11600077 Apače Janhova Janhova 5 1
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HSMID Občina
(OB_UIME)

Naselje
(NA_UIME)

Ulica
(UL_UIME)

Hišna št. 
(HISNA_ST)

Št. gospodinjstev
ST_GOSP

11600085 Apače Janhova Janhova 6A 1
11600093 Apače Janhova Janhova 6 1
11600107 Apače Janhova Janhova 7 1
11600131 Apače Janhova Janhova 11 1
11600140 Apače Janhova Janhova 12 1
19131998 Apače Janhova Janhova 13 1
19133591 Apače Janhova Janhova 18 1
19133800 Apače Janhova Janhova 7A 1
19138224 Apače Janhova Janhova 16 1
11605508 Apače Lešane Lešane 1 1
11605559 Apače Lešane Lešane 5 1
11605575 Apače Lešane Lešane 7 2
11605656 Apače Lešane Lešane 15 1
11605664 Apače Lešane Lešane 16 1
11605702 Apače Lešane Lešane 20 1
11605737 Apače Lešane Lešane 22 1
11605761 Apače Lešane Lešane 24 1
11605770 Apače Lešane Lešane 25A 1
11605788 Apače Lešane Lešane 25 1
11605796 Apače Lešane Lešane 26 1
11605800 Apače Lešane Lešane 27 1
11605842 Apače Lešane Lešane 31 1
11605915 Apače Lešane Lešane 36 1
11605958 Apače Lešane Lešane 42 1
11605966 Apače Lešane Lešane 43 1
11605974 Apače Lešane Lešane 44 1
11605982 Apače Lešane Lešane 45A 2
11606008 Apače Lešane Lešane 45 1
11606016 Apače Lešane Lešane 46 1
11606024 Apače Lešane Lešane 47 1
11606059 Apače Lešane Lešane 49 1
11606067 Apače Lešane Lešane 50 2
16354996 Apače Lešane Lešane 51 1
19119831 Apače Lešane Lešane 52 1
19125050 Apače Lešane Lešane 45B 1
19126145 Apače Lešane Lešane 51A 1
19126595 Apače Lešane Lešane 43A 1
19126722 Apače Lešane Lešane 53 1
19128032 Apače Lešane Lešane 27A 1
19131335 Apače Lešane Lešane 17A 1
19131785 Apače Lešane Lešane 16A 1
19135578 Apače Lešane Lešane 7B 1
11609007 Apače Mahovci Mahovci 26 1
11609015 Apače Mahovci Mahovci 27 1
11611427 Apače Nasova Nasova 3 1
11611435 Apače Nasova Nasova 4 1
11611443 Apače Nasova Nasova 5A 1
11611451 Apače Nasova Nasova 5B 2
11611460 Apače Nasova Nasova 5 1
11611478 Apače Nasova Nasova 6 2
11611508 Apače Nasova Nasova 9 2
11611516 Apače Nasova Nasova 10 2
11611524 Apače Nasova Nasova 12 1
11611630 Apače Nasova Nasova 20 1
11611656 Apače Nasova Nasova 22 1
11611737 Apače Nasova Nasova 28 1
11611753 Apače Nasova Nasova 30 1
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HSMID Občina
(OB_UIME)

Naselje
(NA_UIME)

Ulica
(UL_UIME)

Hišna št. 
(HISNA_ST)

Št. gospodinjstev
ST_GOSP

11611770 Apače Nasova Nasova 31 1
11611788 Apače Nasova Nasova 32 1
11611796 Apače Nasova Nasova 33 1
11611800 Apače Nasova Nasova 34 1
11611818 Apače Nasova Nasova 35 1
11611842 Apače Nasova Nasova 38 1
11611907 Apače Nasova Nasova 43 1
11611915 Apače Nasova Nasova 44 2
11611931 Apače Nasova Nasova 46 1
11611958 Apače Nasova Nasova 48 1
11611966 Apače Nasova Nasova 49 1
19129144 Apače Nasova Nasova 3A 2
19129233 Apače Nasova Nasova 52 1
19130096 Apače Nasova Nasova 42A 1
19131971 Apače Nasova Nasova 47A 1
19133214 Apače Nasova Nasova 18A 1
11613900 Apače Novi Vrh Novi Vrh 1 1
16391158 Apače Novi Vrh Novi Vrh 1B 1
19135306 Apače Novi Vrh Novi Vrh 1C 1
11617298 Apače Plitvica Plitvica 2 1
11617417 Apače Plitvica Plitvica 12 1
11617484 Apače Plitvica Plitvica 20 2
11617492 Apače Plitvica Plitvica 21 1
11617557 Apače Plitvica Plitvica 26 1
11617565 Apače Plitvica Plitvica 27 2
11617573 Apače Plitvica Plitvica 28 1
11617581 Apače Plitvica Plitvica 29 1
11617590 Apače Plitvica Plitvica 30 1
11617638 Apače Plitvica Plitvica 32 1
11617646 Apače Plitvica Plitvica 33 1
19125742 Apače Plitvica Plitvica 25A 1
19129535 Apače Plitvica Plitvica 11A 1
19133052 Apače Plitvica Plitvica 11B 1
11618901 Apače Podgorje Podgorje 27 1
11618910 Apače Podgorje Podgorje 28 1
19126307 Apače Podgorje Podgorje 26B 1
19128237 Apače Podgorje Podgorje 26C 1
19129047 Apače Podgorje Podgorje 26D 1
19129390 Apače Podgorje Podgorje 27B 1
11619657 Apače Pogled Pogled 4 1
11619673 Apače Pogled Pogled 6 1
11619681 Apače Pogled Pogled 7 1
11619720 Apače Pogled Pogled 12 1
11619835 Apače Pogled Pogled 21 1
19118312 Apače Pogled Pogled 8 1
19125556 Apače Pogled Pogled 7A 1
19130371 Apače Pogled Pogled 7B 1
19136345 Apače Pogled Pogled 14A 1
19136418 Apače Pogled Pogled 17A 1
11631908 Apače Segovci Segovci 40 2
11631916 Apače Segovci Segovci 41 3
11636217 Apače Spodnje Konjišče Spodnje Konjišče 7 1
11636225 Apače Spodnje Konjišče Spodnje Konjišče 8 1
11636233 Apače Spodnje Konjišče Spodnje Konjišče 9 1
11636250 Apače Spodnje Konjišče Spodnje Konjišče 13 2
11636268 Apače Spodnje Konjišče Spodnje Konjišče 14A 1
11636284 Apače Spodnje Konjišče Spodnje Konjišče 16 1
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HSMID Občina
(OB_UIME)

Naselje
(NA_UIME)

Ulica
(UL_UIME)

Hišna št. 
(HISNA_ST)

Št. gospodinjstev
ST_GOSP

11636292 Apače Spodnje Konjišče Spodnje Konjišče 17 1
11636306 Apače Spodnje Konjišče Spodnje Konjišče 18 1
19131858 Apače Stogovci Stogovci 5A 1
19138283 Apače Stogovci Stogovci 48A 1
11642039 Apače Vratja vas Vratja vas 1 1
11642365 Apače Vratja vas Vratja vas 22 1
11642381 Apače Vratja vas Vratja vas 24 1
11642390 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 1 1
11642446 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 6 2
11642462 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 7 2
11642489 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 8A 1
11642497 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 8 1
11642519 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 9A 1
11642535 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 9 1
11642543 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 10 1
11642551 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 12 1
11642560 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 13 1
11642586 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 16 1
11642608 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 17 1
11642616 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 18A 1
11642624 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 18 1
11642659 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 20 1
11642667 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 22 1
19118231 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 31 1
19131017 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 39 1
19133290 Apače Vratji Vrh Vratji Vrh 21 1
11644562 Apače Zgornje Konjišče Zgornje Konjišče 16 2
11644589 Apače Zgornje Konjišče Zgornje Konjišče 17 1
11644597 Apače Zgornje Konjišče Zgornje Konjišče 18 1
11646450 Apače Žepovci Žepovci 89 1
11646468 Apače Žepovci Žepovci 90 1
11646476 Apače Žepovci Žepovci 91 1
11646492 Apače Žepovci Žepovci 93 1
11646506 Apače Žepovci Žepovci 94 2
11646514 Apače Žepovci Žepovci 95 1
11646522 Apače Žepovci Žepovci 96 1
11646549 Apače Žepovci Žepovci 97 1
11646565 Apače Žepovci Žepovci 99 1
11646573 Apače Žepovci Žepovci 100 2
11646603 Apače Žepovci Žepovci 103 2
11646620 Apače Žepovci Žepovci 105 1
11646638 Apače Žepovci Žepovci 106 1
11646646 Apače Žepovci Žepovci 107 1
11646654 Apače Žepovci Žepovci 108 1
11646689 Apače Žepovci Žepovci 110 1
11646697 Apače Žepovci Žepovci 111 2
11646719 Apače Žepovci Žepovci 112 1
11646727 Apače Žepovci Žepovci 113 1
11646743 Apače Žepovci Žepovci 115 1
11646751 Apače Žepovci Žepovci 116 1
11646786 Apače Žepovci Žepovci 119 1
11646808 Apače Žepovci Žepovci 122 2
11646816 Apače Žepovci Žepovci 123 1
19126226 Apače Žepovci Žepovci 123A 1
19131343 Apače Žepovci Žepovci 97A 1
19131432 Apače Žepovci Žepovci 90A 1
19137104 Apače Žepovci Žepovci 118A 1



Stran 508 / Št. 10 / 21. 2. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

HSMID Občina
(OB_UIME)

Naselje
(NA_UIME)

Ulica
(UL_UIME)

Hišna št. 
(HISNA_ST)

Št. gospodinjstev
ST_GOSP

19138631 Apače Žepovci Žepovci 95A 1
11647316 Apače Žiberci Žiberci 42 1
11647383 Apače Žiberci Žiberci 48 1
11647430 Apače Žiberci Žiberci 52A 1
11647456 Apače Žiberci Žiberci 53 2
11647472 Apače Žiberci Žiberci 56A 1
11647499 Apače Žiberci Žiberci 56 1
11647545 Apače Žiberci Žiberci 59A 1
11647553 Apače Žiberci Žiberci 59 3
19119483 Apače Žiberci Žiberci 48A 1
19125319 Apače Žiberci Žiberci 47A 1
19125777 Apače Žiberci Žiberci 45 1
19125963 Apače Žiberci Žiberci 42A 1
11579507 Gornja Radgona Aženski Vrh Aženski Vrh 14 1
11579582 Gornja Radgona Aženski Vrh Aženski Vrh 22A 2
19137376 Gornja Radgona Aženski Vrh Aženski Vrh 2A 1
19138445 Gornja Radgona Aženski Vrh Aženski Vrh 20 1
11594263 Gornja Radgona Gornji Ivanjci Gornji Ivanjci 17 1
11594271 Gornja Radgona Gornji Ivanjci Gornji Ivanjci 18 1
11594280 Gornja Radgona Gornji Ivanjci Gornji Ivanjci 19 1
11594298 Gornja Radgona Gornji Ivanjci Gornji Ivanjci 20 1
11594301 Gornja Radgona Gornji Ivanjci Gornji Ivanjci 21 3
11598200 Gornja Radgona Ivanjski Vrh Ivanjski Vrh 2 1
11598242 Gornja Radgona Ivanjski Vrh Ivanjski Vrh 5 1
11598340 Gornja Radgona Ivanjski Vrh Ivanjski Vrh 13B 2
11598358 Gornja Radgona Ivanjski Vrh Ivanjski Vrh 13C 1
11598366 Gornja Radgona Ivanjski Vrh Ivanjski Vrh 13 1
11598374 Gornja Radgona Ivanjski Vrh Ivanjski Vrh 14A 1
11598404 Gornja Radgona Ivanjski Vrh Ivanjski Vrh 15 1
11604064 Gornja Radgona Kunova Kunova 2 2
11604102 Gornja Radgona Kunova Kunova 5 1
11604137 Gornja Radgona Kunova Kunova 7 1
11604145 Gornja Radgona Kunova Kunova 8 1
11604447 Gornja Radgona Kunova Kunova 33 1
11604455 Gornja Radgona Kunova Kunova 34 1
11604463 Gornja Radgona Kunova Kunova 35A 2
11604498 Gornja Radgona Kunova Kunova 36 1
11604501 Gornja Radgona Kunova Kunova 37A 3
11604510 Gornja Radgona Kunova Kunova 37 1
11604528 Gornja Radgona Kunova Kunova 38 1
11604544 Gornja Radgona Kunova Kunova 40 1
11604552 Gornja Radgona Kunova Kunova 41 1
11604579 Gornja Radgona Kunova Kunova 42 2
19128806 Gornja Radgona Kunova Kunova 14A 2
19137287 Gornja Radgona Kunova Kunova 14B 1
11605150 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 7 3
11605214 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 13A 1
11605222 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 13 1
11605249 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 14 1
11605257 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 15 1
11605273 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 17 1
11605290 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 18 1
11605311 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 20 2
11605320 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 21 1
11605362 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 24 1
11605397 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 25 1
11605419 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 26 1



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 10 / 21. 2. 2020 / Stran 509 

HSMID Občina
(OB_UIME)

Naselje
(NA_UIME)

Ulica
(UL_UIME)

Hišna št. 
(HISNA_ST)

Št. gospodinjstev
ST_GOSP

11605427 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 27 2
19124762 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 19A 1
19126447 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 20A 1
19128245 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 10A 1
19128300 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 10B 1
19135837 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 17A 1
19136078 Gornja Radgona Lastomerci Lastomerci 10C 1
11606083 Gornja Radgona Lokavci Lokavci 2 1
11606091 Gornja Radgona Lokavci Lokavci 3 2
11606270 Gornja Radgona Lokavci Lokavci 14 1
16171298 Gornja Radgona Lokavci Lokavci 44A 1
19135284 Gornja Radgona Lokavci Lokavci 2A 1
11606679 Gornja Radgona Lomanoše Lomanoše 3 1
11607489 Gornja Radgona Lomanoše Lomanoše 51 3
19134091 Gornja Radgona Lomanoše Lomanoše 2A 1
11611982 Gornja Radgona Negova Negova 1 1
11612008 Gornja Radgona Negova Negova 2 1
11612024 Gornja Radgona Negova Negova 5 2
11612563 Gornja Radgona Negova Negova 57 1
11612580 Gornja Radgona Negova Negova 59 2
11612598 Gornja Radgona Negova Negova 60 1
11612610 Gornja Radgona Negova Negova 62 2
11618197 Gornja Radgona Plitvički Vrh Plitvički Vrh 51 2
11629229 Gornja Radgona Radvenci Radvenci 23 1
11629237 Gornja Radgona Radvenci Radvenci 24 3
11629300 Gornja Radgona Radvenci Radvenci 32 2
11630014 Gornja Radgona Rodmošci Rodmošci 18 1
11630049 Gornja Radgona Rodmošci Rodmošci 20 1
11630065 Gornja Radgona Rodmošci Rodmošci 22 1
11635555 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 53 2
11635733 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 67 1
11635741 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 68 1
11635768 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 70 2
11635792 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 72 1
11635873 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 78 2
11635920 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 82 1
11636071 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 95 1
11636128 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 98 1
19119947 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 78A 2
19134644 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 61A 1
19136027 Gornja Radgona Spodnja Ščavnica Spodnja Ščavnica 39A 1
11636314 Gornja Radgona Spodnji Ivanjci Spodnji Ivanjci 1 2
11636373 Gornja Radgona Spodnji Ivanjci Spodnji Ivanjci 3C 1
11636381 Gornja Radgona Spodnji Ivanjci Spodnji Ivanjci 3D 1
11636403 Gornja Radgona Spodnji Ivanjci Spodnji Ivanjci 3 1
11636411 Gornja Radgona Spodnji Ivanjci Spodnji Ivanjci 4 1
11636772 Gornja Radgona Spodnji Ivanjci Spodnji Ivanjci 31 1
11638163 Gornja Radgona Stavešinci Stavešinci 11 3
11638201 Gornja Radgona Stavešinci Stavešinci 15 1
11638210 Gornja Radgona Stavešinci Stavešinci 16 1
11638228 Gornja Radgona Stavešinci Stavešinci 17 1
19134628 Gornja Radgona Stavešinci Stavešinci 3B 1
11639003 Gornja Radgona Stavešinski Vrh Stavešinski Vrh 58 1
11642802 Gornja Radgona Zagajski Vrh Zagajski Vrh 2 1
11642837 Gornja Radgona Zagajski Vrh Zagajski Vrh 4 2
11642845 Gornja Radgona Zagajski Vrh Zagajski Vrh 5 3
11643132 Gornja Radgona Zagajski Vrh Zagajski Vrh 29 1
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13492166 Gornji Petrovci Kukeč Kukeč 39 1
13604886 Grad Vidonci Vidonci 39 1
13594392 Kuzma Trdkova Trdkova 16 1
13594872 Kuzma Trdkova Trdkova 62 1
13486603 Moravske Toplice Krnci Krnci 5 1
19451607 Murska Sobota Pušča Ulica ob kapelici 51 1
13449520 Puconci Dolina Dolina 44 1
13493774 Puconci Kuštanovci Kuštanovci 11 1
13493782 Puconci Kuštanovci Kuštanovci 13 2
13493839 Puconci Kuštanovci Kuštanovci 16 1

«.

V poglavju »B Seznam belih lis v podravski statistični regiji« se na koncu preglednice dodajo nove vrstice, ki se 
glasijo:
»

HSMID Občina
(OB_UIME)

Naselje
(NA_UIME)

Ulica
(UL_UIME)

Hišna št. 
(HISNA_ST)
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23990822 Benedikt Ihova Ihova 59A 1
12511523 Cerkvenjak Andrenci Andrenci 48 1
24287793 Cerkvenjak Župetinci Župetinci 28A 1
14228675 Majšperk Naraplje Naraplje 30 1
13965480 Ormož Bresnica Bresnica 77 2
13965498 Ormož Bresnica Bresnica 78 2
13967911 Ormož Dobrava Dobrava 21 1
13969876 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 1 2
13969884 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 2 2
13969892 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 3A 2
13969906 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 3B 1
13969914 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 3 2
13969957 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 6 3
13969965 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 7 2
13969973 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 8 1
13969981 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 9 1
13969990 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 10 1
13970009 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 11 2
13970017 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 12 1
13970025 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 13 1
13970033 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 14 1
13970050 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 16 1
13970076 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 18 1
13970084 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 19 1
13970114 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 22 1
13970190 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 29 1
13970203 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 30 1
13970254 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 35 1
13970319 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 39 1
13970343 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 42 1
13970351 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 43 1
13970360 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 44 2
13970378 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 45 1
13970386 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 46 1
13970394 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 47 1
13970408 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 48 2
13970416 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 49 1
13970424 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 50 1
13970432 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 51B 1
13970459 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 51 1
13970467 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 52 2
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13970475 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 53 1
13970491 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 55 2
13970505 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 56 1
20883308 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 51A 3
20898178 Ormož Gomila pri Kogu Gomila pri Kogu 10A 1
13972753 Ormož Hardek Hardek 21 1
13973300 Ormož Hermanci Hermanci 1 1
13973318 Ormož Hermanci Hermanci 2A 1
13973326 Ormož Hermanci Hermanci 2 2
13973377 Ormož Hermanci Hermanci 6 2
13973385 Ormož Hermanci Hermanci 7 2
13973415 Ormož Hermanci Hermanci 9 3
13973423 Ormož Hermanci Hermanci 10 1
13973431 Ormož Hermanci Hermanci 11 2
13973458 Ormož Hermanci Hermanci 13 2
13973482 Ormož Hermanci Hermanci 16 1
13973504 Ormož Hermanci Hermanci 17 1
13973539 Ormož Hermanci Hermanci 19 1
13973547 Ormož Hermanci Hermanci 20 3
13973563 Ormož Hermanci Hermanci 22 2
13973571 Ormož Hermanci Hermanci 23 1
13973580 Ormož Hermanci Hermanci 24 1
13973652 Ormož Hermanci Hermanci 31 2
13973679 Ormož Hermanci Hermanci 32 2
13973687 Ormož Hermanci Hermanci 33 2
13973717 Ormož Hermanci Hermanci 36 2
13973733 Ormož Hermanci Hermanci 38 1
13973741 Ormož Hermanci Hermanci 39 1
13973750 Ormož Hermanci Hermanci 40 1
13973768 Ormož Hermanci Hermanci 41 3
13973776 Ormož Hermanci Hermanci 42 1
13973784 Ormož Hermanci Hermanci 43 1
13973865 Ormož Hermanci Hermanci 49 1
13973873 Ormož Hermanci Hermanci 50 1
13973881 Ormož Hermanci Hermanci 51 2
13973890 Ormož Hermanci Hermanci 52 1
13973920 Ormož Hermanci Hermanci 55 2
13973938 Ormož Hermanci Hermanci 56 1
16155403 Ormož Hermanci Hermanci 13A 2
20887770 Ormož Hermanci Hermanci 1A 1
13977119 Ormož Jastrebci Jastrebci 2 1
13977127 Ormož Jastrebci Jastrebci 3 1
13977135 Ormož Jastrebci Jastrebci 4 1
13977143 Ormož Jastrebci Jastrebci 5 2
13977151 Ormož Jastrebci Jastrebci 6 1
13977160 Ormož Jastrebci Jastrebci 7 1
13977178 Ormož Jastrebci Jastrebci 8 1
13977186 Ormož Jastrebci Jastrebci 9 1
13977194 Ormož Jastrebci Jastrebci 10 1
13977208 Ormož Jastrebci Jastrebci 11A 1
13977216 Ormož Jastrebci Jastrebci 11 1
13977224 Ormož Jastrebci Jastrebci 12 1
13977232 Ormož Jastrebci Jastrebci 13 2
13977259 Ormož Jastrebci Jastrebci 14 2
13977267 Ormož Jastrebci Jastrebci 15 1
13977291 Ormož Jastrebci Jastrebci 18 3
13977305 Ormož Jastrebci Jastrebci 19 1
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13977356 Ormož Jastrebci Jastrebci 24 3
13977364 Ormož Jastrebci Jastrebci 25 1
13977399 Ormož Jastrebci Jastrebci 27 1
13977445 Ormož Jastrebci Jastrebci 31 1
13977470 Ormož Jastrebci Jastrebci 34 1
13977488 Ormož Jastrebci Jastrebci 35 1
13977534 Ormož Jastrebci Jastrebci 39 1
13977542 Ormož Jastrebci Jastrebci 40 1
13977577 Ormož Jastrebci Jastrebci 42A 1
13977585 Ormož Jastrebci Jastrebci 42 1
13977607 Ormož Jastrebci Jastrebci 44 3
13977631 Ormož Jastrebci Jastrebci 47 2
13977658 Ormož Jastrebci Jastrebci 49A 1
13977674 Ormož Jastrebci Jastrebci 50 1
13977682 Ormož Jastrebci Jastrebci 51 1
13977739 Ormož Jastrebci Jastrebci 54A 1
13977747 Ormož Jastrebci Jastrebci 54B 1
13977763 Ormož Jastrebci Jastrebci 55 2
13977771 Ormož Jastrebci Jastrebci 56 1
13977780 Ormož Jastrebci Jastrebci 57 1
13977798 Ormož Jastrebci Jastrebci 58 2
13977828 Ormož Jastrebci Jastrebci 61 1
13977836 Ormož Jastrebci Jastrebci 62 3
13977844 Ormož Jastrebci Jastrebci 63 1
13977852 Ormož Jastrebci Jastrebci 64 1
13977879 Ormož Jastrebci Jastrebci 65 1
13977887 Ormož Jastrebci Jastrebci 66 1
13977909 Ormož Jastrebci Jastrebci 68 1
13977917 Ormož Jastrebci Jastrebci 69 1
16371041 Ormož Jastrebci Jastrebci 62A 1
16402184 Ormož Jastrebci Jastrebci 31A 1
13977950 Ormož Kajžar Kajžar 2 1
13977976 Ormož Kajžar Kajžar 4 1
13977984 Ormož Kajžar Kajžar 5 2
13978000 Ormož Kajžar Kajžar 7 1
13978093 Ormož Kajžar Kajžar 14 1
13978115 Ormož Kajžar Kajžar 16 1
13978123 Ormož Kajžar Kajžar 17 1
13978140 Ormož Kajžar Kajžar 18 1
13978158 Ormož Kajžar Kajžar 19 2
13978166 Ormož Kajžar Kajžar 20 3
13978174 Ormož Kajžar Kajžar 21 2
13978182 Ormož Kajžar Kajžar 22 1
13978204 Ormož Kajžar Kajžar 23 1
13978212 Ormož Kajžar Kajžar 24 1
13978239 Ormož Kajžar Kajžar 25 3
13978247 Ormož Kajžar Kajžar 26A 1
13978271 Ormož Kajžar Kajžar 27 1
13978280 Ormož Kajžar Kajžar 28 3
13978298 Ormož Kajžar Kajžar 29 1
13978344 Ormož Kajžar Kajžar 34 1
13978352 Ormož Kajžar Kajžar 35 2
13978379 Ormož Kajžar Kajžar 36 3
13978387 Ormož Kajžar Kajžar 37 2
13978409 Ormož Kajžar Kajžar 39 1
13978417 Ormož Kajžar Kajžar 40 1
13978522 Ormož Kajžar Kajžar 51 1
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13978549 Ormož Kajžar Kajžar 52 2
13978565 Ormož Kajžar Kajžar 54 1
13978581 Ormož Kajžar Kajžar 56 1
13978603 Ormož Kajžar Kajžar 58 2
13978611 Ormož Kajžar Kajžar 59 1
13978620 Ormož Kajžar Kajžar 60 1
13978638 Ormož Kajžar Kajžar 61 1
13978654 Ormož Kajžar Kajžar 63 2
13978662 Ormož Kajžar Kajžar 64 1
13978689 Ormož Kajžar Kajžar 65 1
13978697 Ormož Kajžar Kajžar 66 2
20883367 Ormož Kajžar Kajžar 41A 1
20887699 Ormož Kajžar Kajžar 35A 1
20891050 Ormož Kajžar Kajžar 63A 1
20897813 Ormož Kajžar Kajžar 60A 1
13978743 Ormož Kog Kog 1 3
13978751 Ormož Kog Kog 2A 1
13978891 Ormož Kog Kog 14 2
13978921 Ormož Kog Kog 17 2
13978948 Ormož Kog Kog 19 2
13978956 Ormož Kog Kog 20 1
13978972 Ormož Kog Kog 22 1
13978999 Ormož Kog Kog 23 1
13979022 Ormož Kog Kog 25B 1
13979057 Ormož Kog Kog 26 1
13979103 Ormož Kog Kog 31 1
13979111 Ormož Kog Kog 32 1
13979120 Ormož Kog Kog 33 1
13979146 Ormož Kog Kog 35 1
13979162 Ormož Kog Kog 37 2
13979219 Ormož Kog Kog 40 1
13979227 Ormož Kog Kog 41 1
13979251 Ormož Kog Kog 44 1
13979260 Ormož Kog Kog 45 1
13979278 Ormož Kog Kog 46A 1
13979286 Ormož Kog Kog 46 1
13979316 Ormož Kog Kog 49 1
13979324 Ormož Kog Kog 50 1
13979367 Ormož Kog Kog 53 1
13979375 Ormož Kog Kog 54 1
13979383 Ormož Kog Kog 55 1
13979405 Ormož Kog Kog 57 1
13979413 Ormož Kog Kog 58 4
13979421 Ormož Kog Kog 59 1
13979448 Ormož Kog Kog 61 2
13979464 Ormož Kog Kog 63 3
13979472 Ormož Kog Kog 64 1
13979499 Ormož Kog Kog 65 1
13979537 Ormož Kog Kog 68 2
13979545 Ormož Kog Kog 69 1
13979553 Ormož Kog Kog 70 1
13979588 Ormož Kog Kog 72 1
13979600 Ormož Kog Kog 74 2
13979618 Ormož Kog Kog 75 2
13979626 Ormož Kog Kog 76 2
13979669 Ormož Kog Kog 79 1
13979677 Ormož Kog Kog 80 2
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13979723 Ormož Kog Kog 85 1
13979731 Ormož Kog Kog 86 2
13979740 Ormož Kog Kog 87 1
13979774 Ormož Kog Kog 90 3
13979782 Ormož Kog Kog 91 2
13979812 Ormož Kog Kog 93 1
13979839 Ormož Kog Kog 94 1
13979847 Ormož Kog Kog 95A 1
13979855 Ormož Kog Kog 95 1
13979863 Ormož Kog Kog 96 1
13979910 Ormož Kog Kog 101 1
13979928 Ormož Kog Kog 102 1
13979944 Ormož Kog Kog 104 2
13979987 Ormož Kog Kog 107 2
13979995 Ormož Kog Kog 108 2
13980071 Ormož Kog Kog 113 3
13980080 Ormož Kog Kog 114 2
16353086 Ormož Kog Kog 87A 1
16353108 Ormož Kog Kog 50A 1
20883472 Ormož Kog Kog 71B 1
20885882 Ormož Kog Kog 109C 1
20886005 Ormož Kog Kog 48A 1
20897686 Ormož Kog Kog 117 1
13981299 Ormož Lačaves Lačaves 1 2
13981302 Ormož Lačaves Lačaves 2 1
13981337 Ormož Lačaves Lačaves 4A 1
13981345 Ormož Lačaves Lačaves 4 1
13981353 Ormož Lačaves Lačaves 5 1
13981361 Ormož Lačaves Lačaves 6 2
13981370 Ormož Lačaves Lačaves 7 1
13981388 Ormož Lačaves Lačaves 8 2
13981400 Ormož Lačaves Lačaves 10 1
13981418 Ormož Lačaves Lačaves 11 1
13981426 Ormož Lačaves Lačaves 12 2
13981434 Ormož Lačaves Lačaves 13 2
13981639 Ormož Lačaves Lačaves 29 1
13981663 Ormož Lačaves Lačaves 32A 1
13981680 Ormož Lačaves Lačaves 33 1
13981698 Ormož Lačaves Lačaves 34 1
13981752 Ormož Lačaves Lačaves 40A 2
13981795 Ormož Lačaves Lačaves 42 1
13981809 Ormož Lačaves Lačaves 43 1
13981817 Ormož Lačaves Lačaves 44 1
13981825 Ormož Lačaves Lačaves 45 1
13981850 Ormož Lačaves Lačaves 48 1
13981868 Ormož Lačaves Lačaves 49 1
13981876 Ormož Lačaves Lačaves 50 1
13981892 Ormož Lačaves Lačaves 52 2
13981906 Ormož Lačaves Lačaves 53 1
13981957 Ormož Lačaves Lačaves 57 2
13981965 Ormož Lačaves Lačaves 58 3
13981973 Ormož Lačaves Lačaves 59A 1
13981990 Ormož Lačaves Lačaves 60 2
13982007 Ormož Lačaves Lačaves 61 2
16402168 Ormož Lačaves Lačaves 2A 1
20878517 Ormož Lačaves Lačaves 43A 1
20887893 Ormož Lačaves Lačaves 41A 1
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20890657 Ormož Lačaves Lačaves 29A 1
13983682 Ormož Lahonci Lahonci 146 1
13983739 Ormož Lahonci Lahonci 149 1
13983747 Ormož Lahonci Lahonci 150A 2
13983755 Ormož Lahonci Lahonci 150 1
13990247 Ormož Mihovci pri Vel. 

Nedelji
Mihovci pri Vel. 
Nedelji

63 2

13990859 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 2 2
13990867 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 3 1
13990875 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 4 2
13990883 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 5 1
13990891 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 6 1
13990913 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 8 1
13990921 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 9 1
13990930 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 10 1
13990948 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 11 1
13990956 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 12 1
13990972 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 14 1
13990999 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 15 1
13991006 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 16 1
13991022 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 18 1
13991049 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 19 1
13991057 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 20A 2
13991065 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 20B 1
13991073 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 20C 2
13991081 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 20 2
13991090 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 21 1
13991103 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 22 1
13991111 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 23 2
13991120 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 24 2
13991138 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 25 1
13991162 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 28 1
13991219 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 31 1
13991235 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 33 2
13991251 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 35 1
13991260 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 36 6
13991294 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 39 2
13991308 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 40 9
13991324 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 42 2
13991359 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 44 2
13991367 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 45 1
13991375 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 46 1
13991383 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 47 1
13991391 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 48 2
13991413 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 50 1
13991421 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 51 1
13991448 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 53 2
13991456 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 54 1
13991472 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 56 1
13991502 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 58 2
13991529 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 59 1
13991537 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 60 4
13991545 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 61 2
13991561 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 63 1
13991588 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 65 1
13991596 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 66 1
13991600 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 67 1
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13991618 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 68 4
13991626 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 69 1
13991642 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 71 2
13991669 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 72 1
13991685 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 74 2
13991693 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 75 1
13991707 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 76 1
13991715 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 77 1
20882956 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 34A 1
20886447 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 51A 1
20888741 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 28A 1
20889454 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 5A 1
20890509 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 28B 1
20891149 Ormož Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 41A 1
13994579 Ormož Ormož Ljutomerska cesta 42 1
13997284 Ormož Ormož Za kolodvorom 12 1
13997292 Ormož Ormož Za kolodvorom 14 2
13997306 Ormož Ormož Za kolodvorom 16 2
14003576 Ormož Pušenci Pušenci 26 2
14003584 Ormož Pušenci Pušenci 27 1
14022066 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 3 1
14022074 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 4 1
14022082 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 5 2
14022112 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 7 1
14022147 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 9 1
14022155 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 10 1
14022163 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 11 1
14022171 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 12 2
14022180 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 13 1
14022198 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 14 2
14022201 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 15 1
14022210 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 16 2
14022236 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 18 1
14022244 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 19 2
14022279 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 21 1
14022309 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 24 2
14022333 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 27 2
14022341 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 28 1
14022384 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 32 1
14022392 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 33 2
14022422 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 36 1
14022449 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 37 2
14022457 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 38 1
14022473 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 40 1
14022490 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 42 1
14022562 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 48 1
14022619 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 51 1
14022678 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 57 1
14022686 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 58 1
14022694 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 59 1
14022708 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 60 1
14022759 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 64 1
14022848 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 73 1
14022929 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 78 2
14022945 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 80 1
14022970 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 83 1
14022988 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 84 2
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14022996 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 85 2
14023054 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 91 1
14023089 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 93 2
14023097 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 94 2
14023119 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 95 1
14023127 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 96 1
14023143 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 98 1
14023160 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 100 1
14023178 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 101 3
14023208 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 104 1
14023216 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 105 1
14023267 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 109 2
14023275 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 110 2
14023291 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 112 1
16353299 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 22A 1
20883235 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 99A 1
20886366 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 14A 1
20886820 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 27A 1
20887753 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 74A 1
20897902 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 17A 1
20898046 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 37A 1
20898208 Ormož Veliki Brebrovnik Veliki Brebrovnik 63B 1
14024590 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 2 1
14024611 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 4 3
14024638 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 6 1
14024646 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 7 1
14024654 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 8 2
14024662 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 9 1
14024689 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 10 2
14024697 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 11 2
14024727 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 12 1
14024751 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 15 1
14024760 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 16 1
14024794 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 19 1
14024816 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 21 1
14024824 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 22 1
14024832 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 23 1
14024859 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 24 1
14024867 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 25 1
14024875 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 26 1
14024883 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 27 1
14024891 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 28 2
14024913 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 30 2
14024921 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 31 1
14024948 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 33 1
14024956 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 34 1
14024999 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 37 1
14025006 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 38 1
14025065 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 43 1
14025090 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 46 2
14025111 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 48 2
14025120 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 49 1
14025138 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 50 1
14025146 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 51 1
14025154 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 52 1
14025189 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 54 3
14025197 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 55 1
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14025219 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 56 1
14025235 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 58 1
14025243 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 59 1
14025251 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 60 1
14025278 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 62 1
14025294 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 64 2
14025308 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 65 4
14025324 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 67 1
14025332 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 68 3
14025383 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 72 2
14025430 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 77 1
14025448 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 78 1
14025456 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 79 1
14025464 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 80 1
14025472 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 81 1
14025499 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 82 2
14025502 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 83A 1
14025529 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 83 1
14025545 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 84 1
14025553 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 85 1
14025561 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 86 1
14025588 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 88 2
14025596 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 89 1
14025600 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 90 1
14025634 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 93 1
14025642 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 94 1
14025669 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 95 1
16560880 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 34A 1
20878533 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 14A 1
20882948 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 55A 1
20884061 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 17A 1
20884096 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 1A 2
20886846 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 11A 1
20887737 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 94A 1
20891009 Ormož Vinski Vrh Vinski Vrh 18A 1
14025715 Ormož Vitan Vitan 5 1
14025723 Ormož Vitan Vitan 6 1
14025731 Ormož Vitan Vitan 7 1
14025740 Ormož Vitan Vitan 8 2
14025758 Ormož Vitan Vitan 9 1
14025774 Ormož Vitan Vitan 11 1
14025782 Ormož Vitan Vitan 12 1
14025804 Ormož Vitan Vitan 13 1
14025812 Ormož Vitan Vitan 14 1
14025839 Ormož Vitan Vitan 15 2
14025847 Ormož Vitan Vitan 16A 1
14025855 Ormož Vitan Vitan 16 1
14025863 Ormož Vitan Vitan 17 2
14025898 Ormož Vitan Vitan 20 3
14025928 Ormož Vitan Vitan 23 1
14025936 Ormož Vitan Vitan 24 1
14025952 Ormož Vitan Vitan 26 1
14025979 Ormož Vitan Vitan 27A 1
14025995 Ormož Vitan Vitan 28 1
14026002 Ormož Vitan Vitan 29 1
14026029 Ormož Vitan Vitan 30A 1
14026037 Ormož Vitan Vitan 30 1
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14026045 Ormož Vitan Vitan 31 2
14026096 Ormož Vitan Vitan 35 1
14026126 Ormož Vitan Vitan 37 1
14026134 Ormož Vitan Vitan 38 1
14026177 Ormož Vitan Vitan 41 1
20888342 Ormož Vitan Vitan 28B 1
14026711 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 1 1
14026720 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 2 2
14026754 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 4 1
14026762 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 5 2
14026797 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 7 2
14026835 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 10 2
14026843 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 11 1
14026851 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 12 2
14026860 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 13 1
14026908 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 17 1
14026916 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 18 1
14026924 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 19 1
14026959 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 21 1
14026967 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 22 3
14026975 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 23 1
14026983 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 24A 1
14027009 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 25 1
14027033 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 28 2
14027041 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 29 2
14027050 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 30 1
14027068 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 31 2
14027076 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 32 1
14027084 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 33A 2
14027092 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 33 2
14027106 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 34 1
14027157 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 38 3
14027165 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 39 2
14027203 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 42 1
14027211 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 43 1
14027297 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 50 2
14027319 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 51 1
14027327 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 52 1
16370975 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 48A 1
20881933 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 7B 2
20883260 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 18A 1
20885408 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 16A 1
20898755 Ormož Vuzmetinci Vuzmetinci 33B 1
14027653 Ormož Zasavci Zasavci 1 1
14027661 Ormož Zasavci Zasavci 2 2
14027688 Ormož Zasavci Zasavci 4 1
14027696 Ormož Zasavci Zasavci 5 1
14027726 Ormož Zasavci Zasavci 8 1
14027742 Ormož Zasavci Zasavci 10 2
14027769 Ormož Zasavci Zasavci 11 1
14027777 Ormož Zasavci Zasavci 12 1
14027785 Ormož Zasavci Zasavci 13 1
14027793 Ormož Zasavci Zasavci 14 2
14027807 Ormož Zasavci Zasavci 15 1
14027866 Ormož Zasavci Zasavci 21 2
14027874 Ormož Zasavci Zasavci 22 1
14027904 Ormož Zasavci Zasavci 24 1
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14027947 Ormož Zasavci Zasavci 27 3
20883685 Ormož Zasavci Zasavci 17A 1
20888288 Ormož Zasavci Zasavci 17B 1
20889365 Ormož Zasavci Zasavci 13A 1
14213007 Podlehnik Ložina Ložina 34 1
16089842 Selnica ob Dravi Janževa Gora Janževa Gora 63 1
13992169 Središče ob Dravi Obrež Obrež 38 1
13992177 Središče ob Dravi Obrež Obrež 39 2
13992355 Središče ob Dravi Obrež Obrež 55 1
13970858 Sveti Tomaž Gornji Ključarovci Gornji Ključarovci 30 1
20891122 Sveti Tomaž Gornji Ključarovci Gornji Ključarovci 17A 1
20898321 Sveti Tomaž Gradišče Gradišče 2A 1
20898445 Sveti Tomaž Gradišče Gradišče 5A 1
13974187 Sveti Tomaž Hranjigovci Hranjigovci 22 1
13987076 Sveti Tomaž Mala vas pri Ormožu Mala vas pri Ormožu 6A 1
13987181 Sveti Tomaž Mala vas pri Ormožu Mala vas pri Ormožu 14 1
20898607 Sveti Tomaž Mala vas pri Ormožu Mala vas pri Ormožu 28D 2
14003185 Sveti Tomaž Pršetinci Pršetinci 53 1
14027378 Sveti Tomaž Zagorje Zagorje 5 1
20898186 Sveti Tomaž Zagorje Zagorje 7C 2
24266419 Šentilj Srebotje Srebotje 14 1
14327886 Videm Trdobojci Trdobojci 43 1
14227938 Žetale Nadole Nadole 31 1

«.

V poglavju »C Seznam belih lis v koroški statistični regiji« se na koncu preglednice dodajo nove vrstice, ki se 
glasijo:
»

HSMID Občina
(OB_UIME)
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ST_GOSP

14511784 Črna na Koroškem Bistra Bistra 15 1
11556353 Dravograd Bukovska vas Bukovska vas 37 2
16362972 Dravograd Bukovska vas Bukovska vas 36A 2
20789441 Dravograd Bukovska vas Bukovska vas 37A 1
11557937 Dravograd Črneška Gora Črneška Gora 8 1
20810327 Dravograd Črneška Gora Črneška Gora 12 1
11565956 Dravograd Goriški Vrh Goriški Vrh 46 1
20800631 Dravograd Goriški Vrh Goriški Vrh 12B 1

11566286 Dravograd
Kozji Vrh nad 
Dravogradom

Kozji Vrh nad 
Dravogradom 4 1

11569471 Dravograd Otiški Vrh Otiški Vrh 102 2
11569480 Dravograd Otiški Vrh Otiški Vrh 103 1
11570909 Dravograd Selovec Selovec 5 1
11570917 Dravograd Selovec Selovec 6 2
11571654 Dravograd Selovec Selovec 61 1
11572863 Dravograd Sv. Danijel Sv. Danijel 50 1
11572936 Dravograd Sv. Danijel Sv. Danijel 57 1
20809205 Dravograd Sv. Duh Sv. Duh 20 1
11575510 Dravograd Trbonje Trbonje 1 1
11576028 Dravograd Trbonje Trbonje 41 2
11576036 Dravograd Trbonje Trbonje 42 2
11576044 Dravograd Trbonje Trbonje 43 1
11576150 Dravograd Trbonje Trbonje 53 2
11576419 Dravograd Tribej Tribej 10 1
14781234 Mislinja Razborca Razborca 78A 2
14362207 Muta Gortina Gortina 1 1
14362215 Muta Gortina Gortina 2 1
14363670 Muta Gortina Gortina 153 1
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14363696 Muta Gortina Gortina 155 1
14363700 Muta Gortina Gortina 156 2
14363718 Muta Gortina Gortina 157 3
14363726 Muta Gortina Gortina 158 1
14363769 Muta Gortina Gortina 161 2
14363785 Muta Gortina Gortina 163 2
14363807 Muta Gortina Gortina 165 2
14363823 Muta Gortina Gortina 167 1
14363831 Muta Gortina Gortina 168A 2
20767634 Muta Gortina Gortina 158A 1
20790091 Muta Gortina Gortina 165A 1
20804432 Muta Gortina Gortina 164 2
20807199 Muta Gortina Gortina 26 1
14369511 Muta Muta Cesta ob potoku 66 1
20808900 Muta Muta Gortinska cesta 102 2
14358315 Muta Sv. Jernej nad Muto Sv. Jernej nad Muto 14 2
20808870 Muta Sv. Jernej nad Muto Sv. Jernej nad Muto 16 5
14375996 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 8 2
14376020 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 11 2
14376038 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 13 1
14376046 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 14 1
14376054 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 15 1
14376097 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 19 2
14376127 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 22 1
14376135 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 23 1
14376143 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 24 1
14376186 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 28 2
14376488 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 47 2
14376496 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 48 1
14376500 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 49 2
14376526 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 51 1
14376534 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 52 2
14376542 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 54 1
14376755 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 73 2
14376771 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 77 1
20777770 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 74 1
20798289 Muta Sv. Primož nad Muto Sv. Primož nad Muto 53 1
14386262 Podvelka Spodnja Kapla Spodnja Kapla 3 1
14358846 Radlje ob Dravi Brezni Vrh Brezni Vrh 19 1
14358897 Radlje ob Dravi Brezni Vrh Brezni Vrh 23 2
14358978 Radlje ob Dravi Brezni Vrh Brezni Vrh 30 2
14358986 Radlje ob Dravi Brezni Vrh Brezni Vrh 31 1
14359001 Radlje ob Dravi Brezni Vrh Brezni Vrh 34 1
14377611 Radlje ob Dravi Radelca Radelca 10 1
14377620 Radlje ob Dravi Radelca Radelca 11 1
16122904 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 2 1
16122939 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 4 1
16122947 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 5A 1
16122963 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 6 2
16122971 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 7 2
16122980 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 8 1
16122998 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 10 1
16123005 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 11 1
16123013 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 12 1
16123170 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 26 1
16123188 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 27 1
16123196 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 28 1
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16123200 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 29 1
16367982 Radlje ob Dravi Spodnja Orlica Spodnja Orlica 6A 2
14387439 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 1 2
14387455 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 3 1
14387463 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 4 1
14387471 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 5A 1
14387480 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 5 1
14387501 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 7A 1
14387862 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 39 2
20796278 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 9C 2
20798190 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 5B 1
20799382 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 5C 1
20807610 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 4A 1
20807741 Radlje ob Dravi Spodnja Vižinga Spodnja Vižinga 7 1
14374981 Radlje ob Dravi Sv. Anton na Pohorju Sv. Anton na Pohorju 9 1
14375007 Radlje ob Dravi Sv. Anton na Pohorju Sv. Anton na Pohorju 16 2
14375597 Radlje ob Dravi Sv. Anton na Pohorju Sv. Anton na Pohorju 103 1
14375856 Radlje ob Dravi Sv. Anton na Pohorju Sv. Anton na Pohorju 137 1
20802405 Radlje ob Dravi Sv. Anton na Pohorju Sv. Anton na Pohorju 52A 1
14360999 Radlje ob Dravi Sv. Trije Kralji Sv. Trije Kralji 69 1
20808357 Radlje ob Dravi Sv. Trije Kralji Sv. Trije Kralji 59 2
20809027 Radlje ob Dravi Sv. Trije Kralji Sv. Trije Kralji 89 3
14388613 Radlje ob Dravi Št. Janž pri Radljah Št. Janž pri Radljah 42 3
14388737 Radlje ob Dravi Št. Janž pri Radljah Št. Janž pri Radljah 57 1
14388745 Radlje ob Dravi Št. Janž pri Radljah Št. Janž pri Radljah 58 1
14388761 Radlje ob Dravi Št. Janž pri Radljah Št. Janž pri Radljah 61 1
16151777 Radlje ob Dravi Št. Janž pri Radljah Št. Janž pri Radljah 98 1
20782102 Radlje ob Dravi Št. Janž pri Radljah Št. Janž pri Radljah 83 1
20794526 Radlje ob Dravi Št. Janž pri Radljah Št. Janž pri Radljah 60 1
20795204 Radlje ob Dravi Št. Janž pri Radljah Št. Janž pri Radljah 89 1
20798955 Radlje ob Dravi Št. Janž pri Radljah Št. Janž pri Radljah 62 1
20807342 Radlje ob Dravi Št. Janž pri Radljah Št. Janž pri Radljah 61A 1
14394729 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 143 3
14394842 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 158 2
14395059 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 171 3
14395067 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 172 1
14395075 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 173 1
14395083 Radlje ob Dravi Vuhred Vuhred 174 1
14400869 Radlje ob Dravi Zgornja Vižinga Zgornja Vižinga 34A 1
14400877 Radlje ob Dravi Zgornja Vižinga Zgornja Vižinga 34 1
14400885 Radlje ob Dravi Zgornja Vižinga Zgornja Vižinga 35 2
14400923 Radlje ob Dravi Zgornja Vižinga Zgornja Vižinga 38 2
16121991 Radlje ob Dravi Zgornji Kozji Vrh Zgornji Kozji Vrh 22 1
16122009 Radlje ob Dravi Zgornji Kozji Vrh Zgornji Kozji Vrh 23 2
16122017 Radlje ob Dravi Zgornji Kozji Vrh Zgornji Kozji Vrh 24 1
14364226 Ribnica na Pohorju Hudi Kot Hudi Kot 22 1
14365095 Ribnica na Pohorju Hudi Kot Hudi Kot 98 1
14365273 Ribnica na Pohorju Hudi Kot Hudi Kot 118 1
16122572 Ribnica na Pohorju Zgornja Orlica Zgornja Orlica 10 2
14758143 Slovenj Gradec Gmajna Gmajna 58 1
20776056 Slovenj Gradec Gmajna Gmajna 30B 1
14758445 Slovenj Gradec Golavabuka Golavabuka 1 2
14758569 Slovenj Gradec Golavabuka Golavabuka 7 2
14759042 Slovenj Gradec Golavabuka Golavabuka 45 1
20807814 Slovenj Gradec Gradišče Gradišče 4 1
14763635 Slovenj Gradec Legen Legen 63 1
14764356 Slovenj Gradec Legen Legen 106 3
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14764364 Slovenj Gradec Legen Legen 107A 1
14764372 Slovenj Gradec Legen Legen 107 1
14765344 Slovenj Gradec Legen Legen 165 3
14765425 Slovenj Gradec Legen Legen 170 3
14765433 Slovenj Gradec Legen Legen 171 1
14765441 Slovenj Gradec Legen Legen 172 1
14765450 Slovenj Gradec Legen Legen 173 1
14765468 Slovenj Gradec Legen Legen 174 1
14765476 Slovenj Gradec Legen Legen 175 3
14765514 Slovenj Gradec Legen Legen 179 1
14765549 Slovenj Gradec Legen Legen 181 1
14765581 Slovenj Gradec Legen Legen 184 2
14765590 Slovenj Gradec Legen Legen 185 2
14765611 Slovenj Gradec Legen Legen 187 2
14765620 Slovenj Gradec Legen Legen 188 1
14765638 Slovenj Gradec Legen Legen 189 1
14765662 Slovenj Gradec Legen Legen 193 1
14765689 Slovenj Gradec Legen Legen 194 2
14765697 Slovenj Gradec Legen Legen 195 1
14765719 Slovenj Gradec Legen Legen 196 4
20790245 Slovenj Gradec Legen Legen 158B 1
14772332 Slovenj Gradec Mislinjska Dobrava Mislinjska Dobrava 66 1
14772391 Slovenj Gradec Mislinjska Dobrava Mislinjska Dobrava 70 1
14772405 Slovenj Gradec Mislinjska Dobrava Mislinjska Dobrava 71 1
14772413 Slovenj Gradec Mislinjska Dobrava Mislinjska Dobrava 72 1
14772421 Slovenj Gradec Mislinjska Dobrava Mislinjska Dobrava 73 2
20800160 Slovenj Gradec Mislinjska Dobrava Mislinjska Dobrava 69A 1
14775366 Slovenj Gradec Pameče Pameče 170A 1
14775374 Slovenj Gradec Pameče Pameče 170 2
14775382 Slovenj Gradec Pameče Pameče 171 1
14775404 Slovenj Gradec Pameče Pameče 172 3
14776281 Slovenj Gradec Pameče Pameče 247 1
20809213 Slovenj Gradec Pameče Pameče 252 1
14777229 Slovenj Gradec Podgorje Podgorje 21 2
14779051 Slovenj Gradec Podgorje Podgorje 131 1
14779264 Slovenj Gradec Podgorje Podgorje 147 2
20796391 Slovenj Gradec Podgorje Podgorje 152A 2
20808713 Slovenj Gradec Podgorje Podgorje 156 1
14780343 Slovenj Gradec Raduše Raduše 53 1
14797980 Slovenj Gradec Stari trg Stari trg 216 1
14798307 Slovenj Gradec Stari trg Stari trg 232 4
14798455 Slovenj Gradec Stari trg Stari trg 250 2

14801634 Slovenj Gradec
Šmartno pri Slovenj 
Gradcu

Šmartno pri Slovenj 
Gradcu 130 1

14802444 Slovenj Gradec
Šmartno pri Slovenj 
Gradcu

Šmartno pri Slovenj 
Gradcu 179A 2

14802452 Slovenj Gradec
Šmartno pri Slovenj 
Gradcu

Šmartno pri Slovenj 
Gradcu 179 2

14803246 Slovenj Gradec Šmiklavž Šmiklavž 2 1
14805559 Slovenj Gradec Troblje Troblje 48 3
14805567 Slovenj Gradec Troblje Troblje 49 1
14806083 Slovenj Gradec Turiška vas Turiška vas 32A 2
14806091 Slovenj Gradec Turiška vas Turiška vas 32 1
14806105 Slovenj Gradec Turiška vas Turiška vas 33 1
14361910 Vuzenica Dravče Dravče 7 2
14361952 Vuzenica Dravče Dravče 10 3
14362177 Vuzenica Dravče Dravče 30 1
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14390146 Vuzenica
Sv. Primož na 
Pohorju

Sv. Primož na 
Pohorju 75 1

14390286 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 2 1
14390316 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 3C 2
14390383 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 4 2
14390405 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 6 2
14390464 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 12A 1
14390472 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 12 1
14390596 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 19 1
14390600 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 20 1
14390707 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 29 2
14390715 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 30 1
14390839 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 38 1
14390855 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 40 2
14390871 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 42 2
14390995 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 52 1
14391258 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 74 1
14391282 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 77 2
14391355 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 81 1
14391371 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 82 2
14391398 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 84 2
14391401 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 85A 1
14391410 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 85 2
14391428 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 86 2
14391479 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 90 1
14391541 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 96 3
20767871 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 22A 1
20783788 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 34A 1
20783834 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 12B 1
20803118 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 37A 2
20809736 Vuzenica Sv. Vid Sv. Vid 27E 1

14392017 Vuzenica
Šentjanž nad 
Dravčami

Šentjanž nad 
Dravčami 45 1

14395652 Vuzenica Vuzenica Elektrarniško naselje 3 5
14395687 Vuzenica Vuzenica Elektrarniško naselje 5 3
14395695 Vuzenica Vuzenica Elektrarniško naselje 7 3
14395709 Vuzenica Vuzenica Elektrarniško naselje 8 2
14395776 Vuzenica Vuzenica Elektrarniško naselje 16 4
20777885 Vuzenica Vuzenica Elektrarniško naselje 10A 1
20806575 Vuzenica Vuzenica Elektrarniško naselje 20 1
14395849 Vuzenica Vuzenica Livarska cesta 3 1
14395857 Vuzenica Vuzenica Livarska cesta 4 1
14395903 Vuzenica Vuzenica Livarska cesta 9 1
14395946 Vuzenica Vuzenica Livarska cesta 15 4
14396012 Vuzenica Vuzenica Livarska cesta 22 2
14396454 Vuzenica Vuzenica Mlinska ulica 3 2
14396551 Vuzenica Vuzenica Mlinska ulica 22 1
14396845 Vuzenica Vuzenica Planinska ulica 3 1
14396888 Vuzenica Vuzenica Planinska ulica 9 1
20789468 Vuzenica Vuzenica Planinska ulica 11 1
20804360 Vuzenica Vuzenica Planinska ulica 19 1
14397175 Vuzenica Vuzenica Pod gradom 25 1
14397230 Vuzenica Vuzenica Pod gradom 31 2
14397272 Vuzenica Vuzenica Pohorska cesta 4 1
14397337 Vuzenica Vuzenica Pohorska cesta 8 1
14397485 Vuzenica Vuzenica Pohorska cesta 24 1
14397558 Vuzenica Vuzenica Pohorska cesta 29 2
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14397574 Vuzenica Vuzenica Pohorska cesta 31 1
14397582 Vuzenica Vuzenica Pohorska cesta 32 2
14397647 Vuzenica Vuzenica Pohorska cesta 36 1
14397671 Vuzenica Vuzenica Pohorska cesta 39 2
20769696 Vuzenica Vuzenica Pohorska cesta 15A 1
20807806 Vuzenica Vuzenica Pohorska cesta 25B 1
20804203 Vuzenica Vuzenica Splavarska ulica 32 1
14398970 Vuzenica Vuzenica Spodnji trg 21 2
14399143 Vuzenica Vuzenica Spodnji trg 38 2
14399178 Vuzenica Vuzenica Spodnji trg 41A 2
14399224 Vuzenica Vuzenica Spodnji trg 46 2
14399321 Vuzenica Vuzenica Spodnji trg 55 1
14399437 Vuzenica Vuzenica Zgornji trg 9 6
14399712 Vuzenica Vuzenica Zgornji trg 38 1

«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3021-001/2019 Ob-1485/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje 
projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 
2019:

I. Spremeni se besedilo 1.1 podpoglavja »Višina 
in vir sredstev« poglavja 1 javnega razpisa »Uvodna 
določila«, tako, da se skupni razpisani znesek spreme-
ni na 1.288.374,00 EUR. Prav tako se na enak znesek 
spremeni znesek v tabeli.

II. Spremeni se besedilo 2.1 podpoglavja »Splošni 
pogoji« poglavja 2 javnega razpisa »Razpisni pogoji«, 
tako, da se za 22. točko doda besedilo, ki se glasi:

»23. Dolžniki Sklada in vlagatelji, pri katerih je Sklad 
zaradi nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpol-
njevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, 
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let, niso 
upravičeni do spodbude. Nepravilnosti pri porabi javnih 
sredstev in kršitve pogodbenih obveznosti, ki so ra-
zlog za odstop od pogodbe, so podrobneje opredeljene 
v osnutku pogodbe, ki je del javnega razpisa, kot npr. 
nenamenska poraba ali odtujitev javnih sredstev, posre-
dovanje neresničnih podatkov za dodelitev sredstev ali 
pripravo pogodbe, neplačevanje obveznosti kljub izve-
denemu postopku opominjanja in podobno.

24. Ob dodelitvi spodbude mora vlagatelj izkazovati 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja 
pogodbenega razmerja in za to mora predložiti dokazila 
in pojasnila za zaprtje finančne konstrukcije.«

III. Spremeni se besedilo 4. točke podpoglavja 4.2 
»Obravnava vloge« poglavja 4 javnega razpisa »Obrav-
nava vloge«, tako, da se besedilo v tej točki glasi:

»Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni dan 
po izteku roka za oddajo vlog.«

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-007/2019 Ob-1486/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje 
kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – 
PF 2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 
27. 12. 2019:

I. Spremeni se besedilo 1.1 podpoglavja »Višina 
in vir sredstev« poglavja 1 javnega razpisa »Uvodna 
določila«, tako, da se skupni razpisani znesek spreme-
ni na 1.700.000,00 EUR. Prav tako se na enak znesek 
spremeni znesek v tabeli.

II. Spremeni se besedilo 2.1 podpoglavja »Splošni 
pogoji« poglavja 2 javnega razpisa »Razpisni pogoji«, 
tako, da se za 22. točko doda besedilo, ki se glasi:

»23. Dolžniki Sklada in vlagatelji, pri katerih je 
Sklad zaradi nepravilnosti pri porabi javnih sredstev 
in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od 
pogodbe, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 
5 let, niso upravičeni do spodbude. Nepravilnosti pri 
porabi javnih sredstev in kršitve pogodbenih obvezno-
sti, ki so razlog za odstop od pogodbe, so podrobneje 
opredeljene v osnutku pogodbe, ki je del javnega 
razpisa, kot npr. nenamenska poraba ali odtujitev jav-
nih sredstev, posredovanje neresničnih podatkov za 
dodelitev sredstev ali pripravo pogodbe, neplačevanje 
obveznosti kljub izvedenemu postopku opominjanja 
in podobno.

24. Ob dodelitvi spodbude mora vlagatelj izkazovati 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja 
pogodbenega razmerja in za to mora predložiti dokazila 
in pojasnila za zaprtje finančne konstrukcije.«

III. Spremeni se besedilo 5. točke podpoglavja 2.3 
»Pogoji zavarovanja« poglavja 2 javnega razpisa »Raz-
pisni pogoji«, tako, da se besedilo v tej točki glasi:

»Pri presoji ustreznosti predloga zavarovanja za 
vlagatelje, ki so pravna oseba ali fizična oseba, ki na 
trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, Sklad 
izhaja iz bonitetne ocene iz sistema Ebonitete.si.«

IV. Spremeni se besedilo pod tabelo v šesti alineji 
6. točke podpoglavja 2.3 »Pogoji zavarovanja« poglavja 
2 javnega razpisa »Razpisni pogoji«, tako, da se bese-
dilo v tej točki glasi:
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»Kreditna sposobnost (K) je razmerje med 
1/3 letnega dohodka, izračunanega kot povprečje iz 
naslova osebnega dohodka (pri čemer se upošteva 
neto 1, tj. bruto znesek, zmanjšan za prispevke in do-
hodnino) ali pokojnine ali rente za obdobje zadnjih treh 
mesecev, pomnoženo z 12 (D), in letnih obveznosti (O) 
iz naslova posojil (Opos) in leasingov (Olng), pri čemer 
Sklad ob utemeljenih razlogih lahko upošteva tudi obve-
znost iz naslova limita (Olim) in poroštev (Opor). K=D/O, 
pri čemer je K > 1,00; D=1/3 ((D1+D2+D3)/3 x 12) in 
O=Opos+Olng (+Olim+Opor)«.

V. Spremeni se besedilo 4. točke podpoglavja 4.2 
»Obravnava vloge« poglavja 4 javnega razpisa »Obrav-
nava vloge«, tako, da se besedilo v tej točki glasi:

»Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni dan 
po izteku roka za oddajo vlog.«

VI. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 410-25/2020 Ob-1453/20

Sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje programov  

in projektov za otroke in mladino v Mestni občini 
Koper za leto 2020,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 
31. 1. 2020.

V javnem razpisu za sofinanciranje programov in 
projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za 
leto 2020, se spremeni rok za predložitev prijav, zato 
se drugi odstavek 9. točke javnega razpisa spremeni, 
tako, da se glasi:

»Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opre-
mljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najka-
sneje do ponedeljka, 2. marca 2020, na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Mestna občina Koper

Št. 122-2/2020 Ob-1454/20

Sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje programov 

socialnega varstva v Mestni občini Koper  
za leto 2020,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 
31. 1. 2020.

V Javnem razpisu za sofinanciranje programov 
socialnega varstva v Mestni občini Koper v letu 2020, 
se spremeni rok za predložitev prijav, zato se prvi od-
stavek VIII. točke javnega razpisa spremeni, tako, da 
se glasi:

»Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pripo-
ročeno pošiljko najkasneje do 2. marca 2020 na naslov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in si-
cer v času uradnih ur.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Mestna občina Koper

Št. 139-1/2020 Ob-1455/20

Sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje programov 

veteranskih organizacij in drugih društev  
in združenj, ki niso predmet drugih razpisov  

v Mestni občini Koper za leto 2020,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 

31. 1. 2020.
V javnem razpisu za sofinanciranje programov ve-

teranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki 
niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za 
leto 2020, se spremeni rok za predložitev prijav, zato 
se drugi odstavek 9. točke javnega razpisa spremeni, 
tako, da se glasi:

»Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opre-
mljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najka-
sneje do ponedeljka, 2. marca 2020, na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Mestna občina Koper

Št. 181-1/2020 Ob-1456/20

Sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje programov  
in projektov društev in drugih ustanov, katerih 
delovanje spodbuja promocijo zdravja v MOK  

v letu 2020,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 

31. 1. 2020.
V javnem razpisu za sofinanciranje programov in 

projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja promocijo zdravja v MOK v letu 2020, se 
spremeni rok za predložitev prijav, zato se prvi odstavek 
8. točke javnega razpisa spremeni, tako, da se glasi:

»Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 
2. marca 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdije-
va ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Mestna občina Koper

Št. 354-15/2020 Ob-1457/20

Sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje programov  
in projektov društev in drugih ustanov, katerih 
delovanje spodbuja promocijo varstva okolja  

v MOK v letu 2020,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 

31. 1. 2020.
V javnem razpisu za sofinanciranje programov in 

projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja promocijo varstva okolja v MOK v letu 2020, 
se spremeni rok za predložitev prijav, zato se prvi odsta-
vek 8. točke javnega razpisa spremeni, tako, da se glasi:

»Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 
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2. marca 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdije-
va ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Mestna občina Koper

Št. 322-3/2020 Ob-1458/20

Sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja 

turističnih društev v Mestni občini Koper  
v letu 2020,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 
31. 1. 2020.

V javnem razpisu za sofinanciranje delovanja tu-
rističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2020, se 
spremeni rok za predložitev prijav, zato se prvi odstavek 
9. točke javnega razpisa spremeni, tako, da se glasi:

»Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-
ročeno pošiljko vključno do 2. 3. 2020 na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do 
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Mestna občina Koper

Št. 322-2/2020 Ob-1459/20

Sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev  

in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper  
za leto 2020,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 
31. 1. 2020.

V javnem razpisu za sofinanciranje prireditev in pro-
mocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2020, 
se spremeni rok za predložitev prijav, zato se prva alinea 
drugega odstavka 9. točke javnega razpisa spremeni, 
tako, da se glasi:

»– prijave na vsebinski sklop A) in C):
– do vključno 2. marca 2020, za prireditve oziro-

ma promocijske aktivnosti, ki
– so se izvedle od 1. januarja do vključno 

2. marca 2020,
– se bodo izvajale v obdobju od 3. marca do 

31. decembra 2020;«.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-

spremenjena.
Mestna občina Koper

Št. 322-4/2020 Ob-1460/20

Sprememba
Javnega razpisa za izbor organizatorja  

in sofinanciranje prireditve Rumeno-modre  
noči 2020,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 
31. 1. 2020.

V javnem razpisu za izbor organizatorja in sofinan-
ciranje prireditve Rumeno-modre noči 2020, se spre-
meni rok za predložitev prijav, zato se prvi odstavek 
9. točke javnega razpisa spremeni, tako, da se glasi:

»Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot pripo-
ročeno pošiljko do vključno ponedeljka, 2. marca 2020 
(velja poštni žig na ovojnici), na naslov Mestna občina 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Ver-
dijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur. Prijava 
mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 
322-4/2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naslov pošiljatelja. Prijava, ki ne bo oddana na naveden 
način in navedenih rokih, bo zavržena kot prepozna.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Mestna občina Koper

 Ob-1464/20
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

objavlja zaprtje Javnega razpisa P7 2020 – Mikrokrediti 
(objava v Uradnem listu RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020 – 
Ob-1313/20).

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 1103-82/2019/11 Ob-1426/20
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na 

podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 
ZVaj), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13 in 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 – ZIPRS2021), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 7. in 8. člena Pravilnika 
o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobra-
ževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17) objavlja

javni razpis
za izbor in sofinanciranje programov 

profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 
2020/21

1. Predmet in namen razpisa
Predmet razpisa je izbor programov profesionalne-

ga usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko 
leto 2020/21 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi 
izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše 
oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene 
strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posamezne-
ga strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva 
v vzgoji in izobraževanju.

2. Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo na razpis so:
– da ima prijavitelj v poslovnem registru vpisano 

dejavnost izobraževanja,
– da je prijavljeni program usklajen z zakonom, ki 

ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževa-
nja, zlasti usklajen s cilji vzgoje in izobraževanja v skla-
du s tem zakonom, ter s pravilnikom, ki ureja izbor in so-
financiranje programov profesionalnega usposabljanja,

– da je prijavljeni program pripravljen v skladu z do-
ločili tega razpisa,
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– da so vsebine programa usklajene s cilji in ciljno 
skupino programa,

– da je prijavljeni program namenjen strokovnim 
delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogoča njihov 
strokovni in disciplinarni razvoj,

– da prijavljeni program traja najmanj 8 ur.
3. Teme za prijavo predlogov programov profesio-

nalnega usposabljanja
Prijavitelj je dolžan svoj predlog programa uvrstiti 

v eno od tem. Pri tem lahko vsak program (program 
z enakimi vsebinami) prijavi samo enkrat. Teme so splo-
šne in prednostne. Splošne teme so namenjene za ob-
javo v katalogu, prednostne teme pa so namenjene za 
objavo in sofinanciranje.

Prijavitelji lahko predloge programov za objavo 
v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo v na-
slednje splošne teme:

1. predšolska vzgoja,
2. osnovna šola,
3. glasbeno šolstvo,
4. izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami,
5. srednje splošno izobraževanje,
6. poklicno in strokovno izobraževanje,
7. višješolsko izobraževanje,
8. izobraževanje odraslih.
V skladu z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika 

o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobra-
ževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17; v nadaljevanju: 
pravilnik) je Strokovni svet Republike Slovenije za splo-
šno izobraževanje na svoji 203. seji Strokovnega sveta 
RS za splošno izobraževanje, dne 19. 12. 2019, določil 
naslednje prednostne teme za sofinanciranje programov 
profesionalnega usposabljanja:

1. slovenski jezik za otroke/učence/dijake prise-
ljencev,

2. poučevanje, učenje in vrednotenje v vzgojno-iz-
obraževalnem procesu,

3. vseživljenjska karierna orientacija ravnateljev in 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in njihove 
različne vloge v vzgojno-izobraževalnem procesu,

4. prehod otrok med vrtcem in šolo,
5. vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi po-

trebami (preventiva, senzibilizacija in usposabljanje za 
uporabo novih pedagoških metod in pristopov),

6. ranljive skupine v izobraževanju odraslih in
7. čustvena in socialna komponenta učenja in po-

učevanja.
O ustreznosti uvrstitve programa v temo odloči raz-

pisna komisija. Razpisna komisija lahko program uvrsti 
v drugo temo kot ga je prijavil prijavitelj.

4. Višina sredstev: sredstva, namenjena sofinan-
ciranju programov profesionalnega usposabljanja, 
v ocenjeni višini 255.000,00 evrov, so zagotovljena 
v proračunih Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(5.000,00 EUR za leto 2020 in 250.000,00 EUR za leto 
2021), na ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), 
na proračunski postavki 715310 (Izobraževanje učite-
ljev), kontu 4133 (Tekoči transferi v javne zavode), 4120 
(Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustano-
vam), 4102 (Subvencije privatnim podjetjem in zasebni-
kom) in kontu 4135 (Tekoča plačila drugim izvajalcem 
javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). 
Skrbnik postavke je dr. Miha Lovšin.

5. Obvezna oblika in vsebina prijave ter na-
čin predložitve

Prijava se izvede z vnosom podatkov v spletni 
program »Katis – Katalog programov nadaljnjega izo-

braževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji 
in izobraževanju« (v nadaljevanju: Katis) in s posredova-
njem izpisov iz Katisa v tiskani obliki. Prijavitelj, ki nima 
dostopa do spletnega programa, za dostop zaprosi pre-
ko e-naslova katis.mizs@gov.si. Vnos v spletni program 
in izpis podatkov iz njega je možen od 21. 2. 2020 do 
roka za prijavo na ta razpis.

Obvezni podatki za vnos so:
– Urejeni podatki v meniju Matični podatki zavoda,
– Popolno izpolnjeni in urejeni podatki v meniju Ka-

talog programov v zavihkih:
– Program,
– Vsebine (in Metode dela s predavatelji),
– Izpeljave,
– Cena in
– Predstavitev.

Podatke o prijavljenih programih prijavitelj pošlje 
v tiskani obliki na obrazcih, ki jih natisne iz Katisa:

– podatki o prijavitelju,
– predstavitev programa (za vsak prijavljeni pro-

gram posebej),
– pregled programa (za vsak prijavljeni program 

posebej),
– seznam prijavljenih programov.
Vsi obrazci morajo biti ožigosani in podpisani s stra-

ni odgovorne osebe zavoda, ki programe prijavlja. V pri-
meru, da zavod posluje brez žiga, je to potrebno navesti 
v prijavi.

Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj jamči, da so 
podatki v tiskani in elektronski obliki identični, da se 
prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za izbor in 
sofinanciranje programov ter da prijava ne vsebuje la-
žnih ali zavajajočih podatkov. Kot prijavljeni se štejejo 
samo programi, za katere bo prijavitelj v tiskani obliki 
poslal predstavitev in pregled programa iz druge in tretje 
alineje tretjega odstavka te točke razpisa.

6. Rok za oddajo prijave
Prijava je pravočasna, če je oddana na način do-

ločen v 5. točki razpisa, v zaprti ovojnici osebno ali po 
pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, s pri-
pisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za izbor in 
sofinanciranje programov profesionalega usposabljanja 
za šolsko leto 2020/21« in nazivom ter polnim naslo-
vom prijavitelja, najkasneje do 31. 3. 2020. Prijava se 
šteje za pravočasno, če najkasneje do 31. 3. 2020 pri-
spe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, oziroma 
je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, 
tj. 31. 3. 2020.

Prijav v neustrezno označenih in nepravočasno 
prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala 
in bodo zavržene.

7. Odpiranje prijav: prijave bo odpirala komisija 
za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: 
razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število prijav, 
bo predvidoma dne 3. 4. 2020 v prostorih ministrstva 
potekalo nejavno odpiranje prijav v prisotnosti članov 
razpisne komisije. Pri odpiranju prijav razpisna komisija 
ugotavlja njihovo popolnost. Prijava je formalno popol-
na, če je pravočasno oddana v tiskani obliki, kot izpis iz 
Katisa, kot je določeno v tretjem odstavku 5. točke raz-
pisa. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih prijave niso 
formalno popolne.

8. Merila za izbor programov za objavo v katalogu
Popolne prijave bo ocenila razpisna komisija v skla-

du z določili razpisa in Kriteriji za izbor in sofinanciranje 
programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 
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2020/21 (v nadaljevanju: kriteriji), ki so del razpisne 
dokumentacije. Za šolsko leto 2020/21 bodo izmed pri-
javljenih s sklepom izbrani programi, ki izpolnjujejo po-
goje iz 2. točke razpisa in so v skladu s kriteriji dosegli 
najmanj 25 točk.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka se v na-
bor objavljenih programov ne morejo uvrstiti programi 
tistih prijaviteljev, ki v šolskem letu 2018/19 niso izpolnili 
obveznosti po pogodbi o izvajanju programov profesi-
onalnega usposabljanja oziroma pogodbi o izvajanju 
in sofinanciranju programov profesionalnega usposa-
bljanja.

Programi, ki ne bodo izbrani, bodo s sklepom zavr-
njeni. Izbrani programi bodo objavljeni v katalogu.

9. Merila za sofinanciranje izbranih programov
Za šolsko leto 2020/21 se bodo v skladu z načrtova-

nimi sredstvi v izbor za sofinanciranje uvrstili programi, 
ki so prijavljeni na eno od prednostnih tem, objavljenih 
v 3. točki razpisa, so v skladu s kriteriji dosegli najmanj 
30 točk, in so za programe, izvedene v koledarskem 
letu 2019, z evalvacijo dosegli povprečno oceno, ki na 
9 stopenjski lestvici na nobeni izmed kategorij evalva-
cije ni nižja od 7. Ocene evalvacij so razvidne v Katisu 
v matičnih podatkih izvajalca.

Programi izvajalcev iz prvega odstavka tega člena 
bodo razvrščeni po prednostnem vrstnem redu glede 
na doseženo število točk, zbranih na podlagi kriterijev.

V primeru, da bo z razvrščanjem na osnovi kriterijev 
ugotovljeno, da je na zadnjem mestu, ki še omogoča so-
financiranje, več programov z enakim številom točk, se 
med njimi izbere programe tistih izvajalcev, ki imajo višjo 
vrednost seštevka vseh kategorij evalvacije programov.

Če na ta način izbira zadnjega sofinanciranega 
programa ne bo mogoča, bo kot dodatni kriterij za izbiro 
med temi programi upoštevana višina kotizacije na ude-
leženca. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi 
z nižjo kotizacijo.

Kadar bo na zadnjem mestu več programov istega 
prijavitelja in na ta način izbira zadnjega še sofinancira-
nega programa še vedno ne bo mogoča, bo prijavitelj 
s strani ministrstva pozvan, da sam izbere program/e 
za sofinanciranje.

Ministrstvo bo sofinanciralo po eno izvedbo progra-
ma, ki je predviden za najmanj 30 udeležencev. Ministr-
stvo bo sofinanciralo programe tudi z manj kot 30 ude-
leženci, če bo prijavitelj manjše število udeležencev 
ustrezno utemeljil. O utemeljenosti obrazložitve bo od-
ločala razpisna komisija. V primeru, da obrazložitev ne 
bo utemeljena, bo program objavljen za 30 udeležencev.

Programi bodo sofinancirani v višini 50 odstotkov 
cene programa do porabe načrtovanih sredstev.

V primeru, da bo na razpis prijavljenih in izbranih 
manj programov za sofinanciranje v skladu z določili 
razpisa, kot je načrtovanih finančnih sredstev, bo mini-
strstvo glede na načrtovana finančna sredstva sofinan-
ciralo programe po stopnji, ki presega 50 odstotkov, na 
način, da se vsakemu programu izbranemu za sofinan-
ciranje dodeli sorazmerno višja stopnja sofinanciranja.

Ne glede na zgoraj navedene kriterije ministrstvo 
ne bo sofinanciralo programov, ki so sofinancirani iz 
drugih javnih virov.

10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 

s sklepom najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja 
vlog, prispelih na razpis.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno in formal-
no nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili 
v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom za-
vržene.

S sklepom bodo zavrnjeni programi prijaviteljev, ki:
– ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo iz 2. točke 

razpisa,
– kot izvajalci v letu 2018/19 niso izpolnili vseh po-

godbenih obveznosti,
– ne bodo vsebovali vseh obveznih podatkov iz 

drugega odstavka 5. točke razpisa,
– bodo z enako vsebino prijavljeni več kot enkrat 

(v tem primeru se obravnava le en program z enako 
vsebino),

– v skladu s kriteriji ne bodo dosegli najmanj 
25 točk.

11. Objava programov in sklepanje pogodb
Na osnovi sklepa o izbiri bo ministrstvo vse izbrane 

programe objavilo v katalogu. Za izvajanje programov, 
ki se ne sofinancirajo, temveč se le objavijo v katalogu, 
bo ministrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo o izvajanju 
programov.

Za izvajanje sofinanciranih programov bo ministr-
stvo sklenilo eno ali več pogodb o izvajanju in sofi-
nanciranju programov, na osnovi izkazanih potreb po 
izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobra-
ževanju, do porabe načrtovanih sredstev. Prednost pri 
sofinanciranju bodo imeli tisti programi, za katere bodo 
izvajalci najprej pridobili ustrezno število prijav udele-
žencev, prijavljenih s soglasjem odgovorne osebe vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda, razvidnih iz Katisa, in o tem 
obvestili ministrstvo.

Če se po izdanem sklepu o izboru programov pro-
fesionalnega usposabljanja v šolskem letu 2020/21 ugo-
tovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku razpisa 
prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji sklepa 
znano, ministrstvo lahko odstopi od sklenitve pogodbe.

12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija, ki obsega besedilo razpisa, opredelitev prednostnih 
tem, vzorec obrazca za predstavitev programa, meto-
dologijo za izračun cene programov, kriterije za izbor in 
sofinanciranje programov, vzorec pogodbe o izvajanju 
ter vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju progra-
mov profesionalnega usposabljanja, je dosegljiva na 
spletnem naslovu ministrstva. Za dodatne informacije 
lahko pokličete na tel. 01/40-05-327 (Nataša Miklič) ali 
01/40-05-233 (Vida Trilar) oziroma pišete na elektronski 
naslov katis.mizs@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5100-10/2020-1 Ob-1479/20
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

blike Slovenije na podlagi 135., 136. in 145. člena Pra-
vilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravil-
nik o postopkih), 15. in 20. člena Zakona o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadalje-
vanju: Zakon) v zvezi z Mednarodnim multilateralnim 
sporazumom o vodilni agenciji v okviru Srednjeevrop-
skega partnerstva za znanost (CEUS) – Memorandum 
of Understanding on the unilateral administration and 
mutual recognition of evaluation procedures under the 
framework of Central European Science Partnership 
(CEUS) – z dne 17. 6. 2019 ter v skladu z Metodolo-
gijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno 
besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 
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z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 
z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 
in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju: 
Metodologija), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih 
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov 
CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České 

Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega raz-
pisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali 
tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer 
GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje 
v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), 
je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali 
tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru 
Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), ki 
je bil na javnem razpisu GA ČR (gl. povezavo) kot skupni 
raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v so-
financiranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem 
projektu sodelujeta češki in slovenski vodja projekta (v 
nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v sku-
pnem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju 
sodeluje tudi avstrijski ali poljski vodja projekta (v nada-
ljevanju: tristranski raziskovalni projekt).

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

ganizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, 
ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskoval-
ne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca 
RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in 
s predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev 
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj 
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo 
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem 
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega 
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju razisko-
valne dejavnosti.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je iz-
boljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-ra-
zvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raz-
iskovalcev v skupne raziskovalne projekte, v katerih 
sodelujejo partnerji CEUS. Partnerstvo CEUS, ki poleg 
ARRS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová 
Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN 
(Narodowe Centrum Nauki, Poljska), raziskovalkam 
in raziskovalcem iz štirih držav omogoča prijavo sku-
pnih dvostranskih in tristranskih raziskovalnih projek-
tov, z uporabo sheme vodilne agencije pa so bistveno 
zmanjšana administrativna bremena.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen 

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

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evi-
denčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan 
v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri 
ARRS. Vodja projekta, ki še nima evidenčne številke raz-
iskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, 
h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposli-
tve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega 
projekta.

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

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

lahko največ tri leta.
(6) Znesek sofinanciranja češkega dela raziskoval-

nega projekta, ki ga sofinancira GA ČR, mora dosegati 
vsaj 40 % sofinanciranja slovenskega dela dvostran-
skega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih 
raziskovalnih projektov pa vsaj 25 % celotnega zneska 
sofinanciranja projekta. Preračun češkega dela razi-
skovalnega projekta iz CZK v EUR oziroma poljskega 
dela raziskovalnega projekta iz PLN v EUR je določen 
v Stroškovniku CEUS (CEUS Cost sheet), ki je sestav-
ni del razpisne dokumentacije in obvezen obrazec, ki 
ga prijavitelj na zadevni javni razpis izpolni tako, da 
vnese vrednosti stroškovnih kategorij za vse sodelujo-
če RO v raziskovalnem projektu. Zaprošena sredstva 
prijavitelja v skupni prijavni vlogi na razpis GA ČR se 
morajo ujemati z zaprošenimi sredstvi v Stroškovniku 
CEUS.

(7) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega 
raziskovalnega projekta, ob sočasnem upoštevanju še-
stega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpi-
sa, ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunano 
v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni 
kategoriji.

(8) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranske-
ga raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, 
ki ga objavi GA ČR. Slovenski in češki del, v primeru tri-
stranskega raziskovalnega projekta pa tudi avstrijski ali 
poljski del skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo 
biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni 
prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. 
Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega razisko-
valnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri GA ČR.

(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi 
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodar-
ska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh 
na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11, 
z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za do-
deljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.

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

skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega 
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur 
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega pro-
jekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

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

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti naj-
manj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem 
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, 
ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.
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(4) Člani projektne skupine (razen mladih razisko-
valcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upoko-
jenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih 
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno 
številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco 
RO).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO 
ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta 
sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega 
dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO 
v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega 
dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko 
število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

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

(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni 
projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri GA ČR po-
zitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije 
morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega 
raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni 
dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v prime-
ru, da projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelujoče 
partnerske agencije.

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

polnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila 
glede izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 
5.1. predmetnega javnega razpisa, s strani GA ČR pri-
dobi ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev 
se prijava zavrne.

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

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

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

Ocenjevalni postopek bo vodila GA ČR. ARRS na 
podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma 
o vodilni agenciji v okviru Srednjeevropskega partner-
stva za znanost (CEUS) – Memorandum of Understan-
ding on the unilateral administration and mutual reco-
gnition of evaluation procedures under the framework of 
Central European Science Partnership (CEUS) – z dne 
17. 6. 2019 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev 
v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih pro-
jektih, ki so na razpisu GA ČR v postopku mednarodne 
recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče par-
tnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje.

Vodja češkega dela raziskovalnega projekta v so-
delovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega razi-
skovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih 
projektov pa tudi z vodjo avstrijskega ali poljskega dela 
projekta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega pro-
jekta v skladu z določili GA ČR in jo odda na javnem raz-
pisu GA ČR. Vodja slovenskega dela projekta odda kraj-
šo obliko vsebinsko enake prijave na zadevni javni raz-
pis, pri čemer izpolni prijavno vlogo ARRS-RPROJ-CE-
US-2020-Pr.doc ter Stroškovnik CEUS, ki je obvezna 
priloga k prijavi. V sedmih dneh od dneva zaključka 
javnega razpisa ARRS prijavitelj na isti elektronski na-
slov, ki je naveden pod točko 11.2. zadevnega javnega 

razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila od-
dana na razpis GA ČR.

Po zaključenem postopku ocenjevanja GA ČR ob-
vesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji 
posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinan-
ciranje. Prijave, ki jih GA ČR predlaga v sofinanciranje 
ter jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo 
v sofinanciranje, obravnava Znanstveni svet ARRS in 
sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama pri-
jav ter ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. Direk-
tor na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov 
izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma 
zavrnitvi prijave.

7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa: ARRS bo skladno z notranjimi smerni-
cami CEUS in ob upoštevanju proračunskih možnosti 
v sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih sku-
pnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, 
ki bodo predmet ocenjevalnega postopka pri GA ČR in 
jih bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele 
v sofinanciranje. Slovenski del skupnega dvostranskega 
ali tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen 
raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila, 
da mora znesek sofinanciranja češkega dela dvostran-
skega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira GA ČR, 
dosegati vsaj 40 % sofinanciranja slovenskega dela razi-
skovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih 
projektov pa vsaj 25 % celotnega zneska sofinanciranja 
projekta) ne sme presegati 100.000 EUR letno, prera-
čunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani 
cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposli-
tve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposli-
tve na dan zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih 
sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne 
zaposlitve za posamezno leto.

8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenje-

na pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, 
s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter 
druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih 
strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo 
o normativih in standardih za določanje sredstev za iz-
vajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).

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

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

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



Stran 532 / Št. 10 / 21. 2. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet 
let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani 
izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vse-

bovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in 
dokument:

1. ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in 
ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020;

2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri za-
poslitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenč-
ne številke raziskovalca);

3. ARRS-DP-LA-2020 (ko v prijavi kot izvajalec 
raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).

11. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter 
opremljenost prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 
obliki.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcih 
Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškov-
nik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020. 
Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti 
vsebinsko popolnoma enaki.

11.1. Tiskano prijavo, ki jo sestavljata obrazca Pri-
javna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik 
CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020 in je 
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziro-
ma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalne-
ga projekta, navedbo njunih imen ter žigom prijavitelja, 
je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj 
– Prijava na vodilno agencijo GA ČR« ter z nazivom in 
naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

11.2. Elektronsko prijavo, ki jo sestavlja-
ta obrazca ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, 
kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in 
ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020 Pr.doc. se 
odda na elektronski poštni naslov: CEUS.GACR@arrs.si.

V sedmih dneh od dneva zaključka razpisa prijavi-
telj na isti elektronski poštni naslov odda skupno prijav-
no vlogo, ki je bila oddana na razpis GA ČR.

11.3. Pravočasnost, pravilna označenost in popol-
nost prijav

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo 
v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 7. 4. 2020 do 
15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 7. 4. 
2020 do 15. ure (poštni žig).

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vse-
buje v celoti in pravilno izpolnjena, podpisana in žigosa-
na obrazca ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik 
CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020, ki 
morata biti vsebinsko popolnoma enaka in pripadajoče 
priloge, ki jih določa ta javni razpis.

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

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

12. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav 
bo predvidoma 10. 4. 2020 ob 10. uri v prostorih ARRS.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 

razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve 
pristojnega organa.

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

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386/1/400-59-73, 
e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 5100-11/2020-1 Ob-1480/20
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

blike Slovenije na podlagi 135., 136. in 145. člena Pra-
vilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravil-
nik o postopkih), 15. in 20. člena Zakona o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadalje-
vanju: Zakon) v zvezi z Mednarodnim multilateralnim 
sporazumom o vodilni agenciji v okviru Srednjeevrop-
skega partnerstva za znanost (CEUS) – Memorandum 
of Understanding on the unilateral administration and 
mutual recognition of evaluation procedures under the 
framework of Central European Science Partnership 
(CEUS) – z dne 17. 6. 2019 ter v skladu z Metodolo-
gijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno 
besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 
z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 
in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju: 
Metodologija), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih 
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov 

CEUS, kjer FWF (Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi 

vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega raz-
pisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih 
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, 
kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadalje-
vanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela 
dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskoval-
nega projekta v okviru Srednjeevropskega partnerstva 
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za znanost (CEUS), ki je bil na javnem razpisu Fonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (v na-
daljevanju: FWF) (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni 
projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. 
V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu so-
delujeta avstrijski in slovenski vodja projekta (v nada-
ljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem 
tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje 
tudi češki ali poljski vodja projekta (v nadaljevanju: tri-
stranski raziskovalni projekt).

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

ganizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, 
ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskoval-
ne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca 
RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in 
s predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev 
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj 
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo 
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem 
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega 
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju razisko-
valne dejavnosti.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je iz-
boljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-ra-
zvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raz-
iskovalcev v skupne raziskovalne projekte, v katerih 
sodelujejo partnerji CEUS. Partnerstvo CEUS, ki poleg 
ARRS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová 
Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN 
(Narodowe Centrum Nauki, Poljska), raziskovalkam 
in raziskovalcem iz štirih držav omogoča prijavo sku-
pnih dvostranskih in tristranskih raziskovalnih projek-
tov, z uporabo sheme vodilne agencije pa so bistveno 
zmanjšana administrativna bremena.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen 

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

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evi-
denčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan 
v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri 
ARRS. Vodja projekta, ki še nima evidenčne številke raz-
iskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, 
h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposli-
tve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega 
projekta.

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

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

lahko največ tri leta.
(6) Znesek sofinanciranja avstrijskega dela raz-

iskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, mora 
dosegati vsaj 40 % sofinanciranja slovenskega dela 
dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tri-
stranskih raziskovalnih projektov pa vsaj 25 % celotne-
ga zneska sofinanciranja projekta. Preračun češkega 
dela raziskovalnega projekta iz CZK v EUR oziroma 
poljskega dela raziskovalnega projekta iz PLN v EUR 
je določen v Stroškovniku CEUS (CEUS Cost sheet), 
ki je sestavni del razpisne dokumentacije in obvezen 

obrazec, ki ga prijavitelj na zadevni javni razpis izpolni 
tako, da vnese vrednosti stroškovnih kategorij za vse 
sodelujoče RO v raziskovalnem projektu. Zaprošena 
sredstva prijavitelja v skupni prijavni vlogi na razpis 
FWF se morajo ujemati z zaprošenimi sredstvi v Stroš-
kovniku CEUS.

(7) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega 
raziskovalnega projekta, ob sočasnem upoštevanju še-
stega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpi-
sa, ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunano 
v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni 
kategoriji.

(8) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranske-
ga raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, 
ki ga objavi FWF. Slovenski in avstrijski del, v primeru 
tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi češki ali 
poljski del skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo 
biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni 
prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. 
Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega razisko-
valnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri FWF.

(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi 
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodar-
ska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh 
na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11, 
z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen obrazec za do-
deljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.

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

skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega 
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur 
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega pro-
jekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

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

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti naj-
manj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem 
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, 
ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih razisko-
valcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upoko-
jenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih 
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno 
številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco 
RO).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO 
ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta 
sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega 
dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO 
v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega 
dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko 
število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

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

(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni 
projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri FWF po-
zitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije 
morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega 
raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni 
dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v prime-
ru, da projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelujoče 
partnerske agencije.
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5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti iz-

polnjeni na dan prijave na javni razpis. Dokazila gle-
de izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 
5.1. predmetnega javnega razpisa, s strani FWF pridobi 
ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se 
prijava zavrne.

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

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

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

Ocenjevalni postopek bo vodila FWF. ARRS na 
podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma 
o vodilni agenciji v okviru Srednjeevropskega partner-
stva za znanost (CEUS) – Memorandum of Understan-
ding on the unilateral administration and mutual reco-
gnition of evaluation procedures under the framework of 
Central European Science Partnership (CEUS) – z dne 
17. 6. 2019 sofinancira udeležbo slovenskih prijavite-
ljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih 
projektih, ki so na razpisu FWF v postopku mednarodne 
recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče par-
tnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje.

Vodja avstrijskega dela raziskovalnega projek-
ta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostran-
skega raziskovalnega projekta, v primeru tristran-
skih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo češkega 
ali poljskega dela projekta, pripravi prijavo skupnega 
raziskovalnega projekta v skladu z določili FWF in jo 
odda na javnem razpisu FWF. Vodja slovenskega dela 
projekta odda krajšo obliko vsebinsko enake prijave 
na zadevni javni razpis, pri čemer izpolni prijavno vlo-
go ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc ter Stroškovnik 
CEUS, ki je obvezna priloga k prijavi. Prijavitelj na isti 
elektronski naslov, ki je naveden pod točko 11.2. zadev-
nega javnega razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo, 
ki je bila oddana na razpis FWF.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF ob-
vesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji 
posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofi-
nanciranje. Prijave, ki jih FWF predlaga v sofinanciranje 
ter jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo 
v sofinanciranje, obravnava Znanstveni svet ARRS in 
sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama pri-
jav ter ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. Direk-
tor na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov 
izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma 
zavrnitvi prijave.

7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa: ARRS bo skladno z notranjimi smerni-
cami CEUS in ob upoštevanju proračunskih možnosti 
v sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih sku-
pnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, 
ki bodo predmet ocenjevalnega postopka pri FWF in jih 
bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v so-
financiranje. Slovenski del skupnega dvostranskega ali 
tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen 
raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila, 
da mora znesek sofinanciranja avstrijskega dela dvo-
stranskega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira 
FWF, dosegati vsaj 40 % sofinanciranja slovenskega 
dela raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raz-

iskovalnih projektov pa vsaj 25 % celotnega zneska so-
financiranja projekta) ne sme presegati 100.000 EUR 
letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) 
po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent pol-
ne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta 
polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav 
raziskovalnih projektov. Obseg finančnih sredstev se 
usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve 
za posamezno leto.

8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenje-

na pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, 
s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge 
pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo 
o normativih in standardih za določanje sredstev za iz-
vajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).

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

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

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

10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vse-

bovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in 
dokument:

1. ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in 
ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020;

2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri za-
poslitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenč-
ne številke raziskovalca);

3. ARRS-DP-LA-2020 (ko v prijavi kot izvajalec 
raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).

11. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opre-
mljenost prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 
obliki. Ko prijavitelj vloži skupno prijavo na javni razpis 
FWF, mora vložiti tudi krajšo obliko vsebinsko enake 
prijave na javni razpis ARRS.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcih 
Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškov-
nik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020. 
Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti 
vsebinsko popolnoma enaki.

11.1. Tiskano prijavo, ki jo sestavljata obrazca Pri-
javna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik 
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CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020 in je 
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziro-
ma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalne-
ga projekta, navedbo njunih imen ter žigom prijavitelja, 
je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj 
– Prijava na vodilno agencijo FWF« ter z nazivom in 
naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

11.2. Elektronsko prijavo, ki jo sestavlja-
ta obrazca ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, 
kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in 
ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020 Pr.doc. se 
odda na elektronski poštni naslov: CEUS.FWF@arrs.si.

Prijavitelj na isti elektronski naslov odda tudi skupno 
prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis FWF.

11.3. Oddaja, pravilna označenost in popolnost pri-
jav

Upoštevane bodo le prijave, ki bodo v tiskani obliki 
prispele na naslov ARRS.

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vse-
buje v celoti in pravilno izpolnjena, podpisana in žigosa-
na obrazca ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik 
CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020, ki 
morata biti vsebinsko popolnoma enaka in pripadajoče 
priloge, ki jih določa ta javni razpis.

Nepravilno označene prijave bo komisija za odpi-
ranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijavi-
teljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, 
bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

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

12. Čas in kraj odpiranja prijav: komisija za odpira-
nje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu 
ARRS odprla vse dostavljene in pravilno označene pri-
jave, in sicer po vrstnem redu prispetja.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve 
pristojnega organa.

14. Trajanje javnega razpisa: javni razpis je odprt 
do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa.

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

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386/1/400-59-73, 
e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 6316-5/2020-2 Ob-1481/20
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 

Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, na pod-
lagi 8. člena v zvezi s 185. členom Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 
in 65/19; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in v zvezi 
s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 

112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) 
ter ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za 
razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno 
prečiščeno besedilo št. 4, št. 6319-2/2013-39 z dne 
11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 
št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 
z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 
št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 
z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 
št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 
z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 
2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 
št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 
z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 
št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019, št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 
in št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, poglavje M – 
Znanstvene monografije (v nadaljnjem besedilu: meto-
dologija) in v skladu z Nacionalno strategijo odprtega 
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov 
v Sloveniji 2015–2020, št. 60300-5/2015/5 z dne 3. 9. 
2015, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij 

v letu 2020
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaja-

nja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na 
vseh znanstvenih področjih, in sicer:

A. – znanstvenih monografij slovenskih avtorjev 
(imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov 
s spremno študijo in komentarjem;

– znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot 
raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno 
številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov 
s spremno študijo in komentarjem;

B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev 
v slovenski jezik;

C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih av-
torjev v tuj jezik;

D. digitalnih izdaj monografij.
Znanstvena monografija iz tega javnega razpisa 

je po uporabi definicije iz sprejetega in veljavnega do-
kumenta: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bi-
bliografij v sistemu COBISS«, pod oznako (2.01), pu-
blikacija, v kateri se znanstveno sistematično, izčrpno 
in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje 
ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma 
v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno 
ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija 
mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemen-
te za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem uvrščamo 
tudi znanstvene zemljevide. Znanstvenokritične izdaje 
vira, ki zajemajo reprodukcijo, prepis ali prevod histo-
ričnega vira, uvrščamo v tip 2.28, znanstvene slovarje, 
enciklopedije ali leksikone pa v tip 2.26 ali 2.27. Zborni-
kov s konferenc, zaključnih in drugih poročil o delu na 
raziskovalnih nalogah in projektih ipd. (četudi v vezani 
obliki) ne uvrščamo v ta tip. Prav tako sem ne uvrščamo 
doktorskih disertacij, ki naknadno izidejo kot znanstve-
ne monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolni-
tev/sprememb. O izjemah odloča za znanost pristojna 
državna institucija.
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Agencija ne sofinancira:
– ponatisov znanstvenih monografij;
– ponatisov doktorskih in magistrskih del;
– zbornikov znanstvenih prispevkov na konferen-

cah, kongresih, simpozijih in kolokvijih;
– končnih in drugih poročil o rezultatih raziskav;
– učbenikov, priročnikov in katalogov;
– avtorskih honorarjev avtorjev znanstvenih mo-

nografij.
Agencija posameznemu prvemu avtorju (kot je 

opredeljen v točki 7.1. javnega razpisa), sofinancira eno 
znanstveno monografijo. V primeru, da bo oddana prija-
va za posameznega prvega avtorja, ki bo v drugi prijavi 
prav tako naveden kot prvi avtor, se bo moral opredeliti, 
katera prijava se upošteva; v nasprotnem primeru bo 
agencija upoštevala prijavo z višjimi zaprošenimi sred-
stvi. Posamezni prvi avtor oziroma (so)avtor lahko pri 
več prijavah nastopa kot (so)avtor.

3. Cilji javnega razpisa
Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij 

s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znan-
stvenih monografij, ki so:

– aktualne in temeljnega pomena za razvoj posa-
meznega znanstvenega področja;

– pomembne za razvoj slovenske znanstvene ter-
minologije;

– pomembne za predstavljanje slovenskih znan-
stvenih dosežkov v domačem in mednarodnem pro-
storu;

– pomembne za širjenje novih znanstvenih spo-
znanj in znanstvene kulture.

4. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter 
način za porabo dodeljenih sredstev

Vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za 
leto 2020 znaša predvidoma 440.000,00 EUR.

Javni razpis bo realiziran v okviru proračunskih 
možnosti. Agencija bo z izbranimi prijavitelji sklenila po-
godbe o sofinanciranju.

5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znan-

stvenih monografij se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO 

pri agenciji;
– društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki 

delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne 
dejavnosti;

– založbe na področju Republike Slovenije in v za-
mejstvu, pri čemer se za založbe štejejo fizične ali prav-
ne osebe, ki so registrirane za dejavnost založništva (ši-
fra kategorije po SKD J58) ali imajo v aktu o ustanovitvi 
opredeljeno, da opravljajo navedeno dejavnost.

Kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki 
delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne 
dejavnosti, se šteje vpis v Evidenco nevladnih or-
ganizacij v javnem interesu pri pristojni organizaci-
ji za javnopravne evidence in storitve (https://www.
ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_
organizacij/Splosno).

6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Pogoji prijave prijavitelja
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– znanstvena monografija mora biti recenzirana 

z dvema znanstvenima recenzijama;
– znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofi-

nancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom 
recenzenta (v primeru, da je znanstvena monografija 
do seznanitve prijaviteljev z rezultati javnega razpisa 
že izšla, se znanstvena recenzija z imenom in priimkom 
recenzenta vloži v znanstveno monografijo);

– znanstvena monografija mora biti urejena in 
opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih 
in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki 
Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen 
CIP in ISBN-številko oziroma vse potrebne elemente za 
njuno pridobitev);

– znanstveno monografijo in prevod znanstvene 
monografije mora prijavitelj dostavi agenciji do 31. 3. 
2021;

– finančna konstrukcija znanstvene monografije 
mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki 
in odhodki znanstvene monografije enaki;

– prijavitelj za isti namen in isto znanstveno mo-
nografijo še ni sofinanciran iz državnega proračuna na 
podlagi drugih javnih razpisov;

– prijavitelj ne bo presegel dovoljenih zneskov po-
moči po pravilu »de minimis«;

– prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravna-
ve, stečaja ali prisilnega prenehanja;

– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev 
oziroma sredstev iz drugih virov;

– za posamezno znanstveno monografijo lahko pri-
javitelj na ta javni razpis odda samo eno prijavo.

Pri prevodu znanstvene monografije tujega avtorja 
v slovenski jezik se upoštevajo že objavljene recenzije 
v publikaciji. Če tuja znanstvena monografija, ki se pre-
vaja v slovenski jezik, objavljenih recenzij nima, prijavi-
telj prijavi priloži dve znanstveni recenziji.

6.2. Pogoji za recenzenta znanstvene monografije
Recenzent znanstvene monografije je lahko slo-

venski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru 
vede prijavljene znanstvene monografije in habilitacijo 
v predavateljski naziv (docent, izredni profesor ali redni 
profesor) oziroma ustrezen raziskovalni naziv (znan-
stveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znan-
stveni svetnik).

Recenzent znanstvene monografije z izjavo zago-
tovi, da je monografija znanstveno delo.

Recenzent znanstvene monografije ne sme biti 
v navzkrižju interesov z avtorjem znanstvene mono-
grafije. Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se 
navzkrižje interesa recenzenta znanstvene monografije 
upošteva samo z avtorjem znanstvene monografije, za 
katerega agencija izvaja ocenjevalni postopek.

Za navzkrižje interesa se upošteva definicija druge-
ga, tretjega in četrtega odstavka 229. člena pravilnika 
o postopkih, ki določa, da za navzkrižje interesa ve-
lja neposredno sorodstveno razmerje (zakonec, otroci, 
posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter ose-
be, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski 
skupnosti), neposredno zaposlitveno razmerje (članstvo 
iste programske, projektne skupine ali raziskovalne sku-
pine), neposredno raziskovalno sodelovanje (skupni 
znanstveni pro izvod v zadnjih treh letih, pri čemer se 
uredništvo ne šteje kot navzkrižje interesov).

Recenzent znanstvene monografije na tem javnem 
razpisu ne sme sodelovati s svojim predlogom razisko-
valne dejavnosti (ne sme nastopati kot avtor znanstvene 
monografije, za katerega agencija izvaja ocenjevalni 
postopek).

Znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofi-
nancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom 
recenzenta. Recenzenti znanstvene monografije nimajo 
pristojnosti recenzentov iz 225. in 226. člena pravilni-
ka o postopkih in se zato njihovo ime in priimek lahko 
objavi.

Podatki o recenzentih znanstvenih monografij in 
znanstvene recenzije so sestavni del prijavne doku-
mentacije.
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7. Ocenjevanje prijav
7.1. Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, krite-

riji ocenjevanja in točkovanje
Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo s sklepom 

imenuje direktor. Število članov komisije določi direktor. 
Člani so lahko zunanji ali zaposleni v agenciji. Komisijo se-
stavljajo predsednik in najmanj dva člana. Strokovna komi-
sija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mne-
nje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov.

Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi dveh 
kriterijev, in sicer:

– A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja),
– B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene 

monografije.
Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju 

A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) se upo-
rablja kazalnik – Kakovost objav (ocena A1 vključno 
z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspe-
šnosti v obliki A'', A' in A1/2), po metodologiji agenci-
je za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskoval-
ne uspešnosti, kot izhaja iz Tabele 1. Za ocenjevanje 
znanstvenih monografij po kriteriju B. Znanstvena odlič-
nost recenzenta znanstvene monografije se uporablja 
kazalnik Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene 
monografije (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo 
nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A'', A' in 
A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje biblio-

grafskih kazalcev raziskovalne uspešnosti, kot izhaja 
iz Tabele 1. Agencija bo za izračun ocene uporabila 
podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) na 
dan zaključka javnega razpisa.

Za slovenske avtorje in recenzente znanstvenih 
monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskoval-
ca pri agenciji, strokovna komisija na podlagi mnenja 
strokovnih teles oceno znanstvene odličnosti poda na 
podlagi priloženih bibliografij avtorjev in recenzentov. 
Za tuje avtorje znanstvenih monografij, ki se prevajajo 
v slovenski jezik, strokovna komisija na podlagi mnenja 
strokovnih teles oceno znanstvene odličnosti poda na 
podlagi priloženega izvirnika ali priloženih podatkov o iz-
virniku, znanstvenih recenzij, osnutkov prevodov in treh 
navedenih avtorjevih znanstvenih del, razen v primeru, 
kadar zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin 
drugih del avtorja ni mogoče pridobiti. V primeru, kadar 
zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih 
del avtorja ni mogoče pridobiti, strokovna komisija na 
podlagi mnenja strokovnih teles pri delu ocene znan-
stvene odličnosti, namesto treh avtorjevih znanstvenih 
del, upošteva pomen znanstvene monografije za slo-
venski znanstveni prostor in aktualnost znanstvene mo-
nografije. Za tujega recenzenta znanstvene monografije 
strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih teles 
oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi navedenih 
treh najboljših recenzentovih znanstvenih del.

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

Kriterij Kazalnik (ocena) Kazalnik (ocena) Točke
 avtor/recenzent ima evidenčno številko 

raziskovalca pri agenciji
avtor/recenzent nima evidenčne 
številke raziskovalca pri agenciji  

A. Znanstvena odličnost 
raziskovalca (avtorja)

Kakovost objav:
– ocena A1 vključno z ločeno obravnavo 
nadpovprečne znanstvene uspešnosti 
v obliki A'', A' in A1/2

Kakovost objav:
– slovenski avtor (ocena na 
podlagi bibliografije avtorja),
– tuji avtor (ocena na podlagi 
izvirnika ali podatkov o izvirniku, 
znanstvenih recenzij, osnutkov 
prevodov in navedenih treh 
znanstvenih del)

0,00–30,00

4,00 ≤ A1 ≤ 7,00 4,00–7,00 30,00
1,00 ≤ A1 < 4,00 1,00–3,99 20,00
0,00 < A1 < 1,00 0,01–0,99 10,00
A1 = 0,00 0,00 0,00

B. Znanstvena odličnost 
recenzenta

Znanstvena odličnost recenzenta 
znanstvene monografije:
– ocena A1 vključno z ločeno obravnavo 
nadpovprečne znanstvene uspešnosti 
v obliki A'', A' in A1/2

Znanstvena odličnost recenzenta 
znanstvene monografije:
– slovenski recenzent (ocena na 
podlagi bibliografije recenzenta),
– tuji recenzent (ocena na 
podlagi navedenih treh najboljših 
znanstvenih del) 

0,00–30,00

4,00 ≤ A1 ≤ 7,00 4,00–7,00 30,00
1,00 ≤ A1 < 4,00 1,00–3,99 20,00
0,00 < A1 < 1,00 0,01–0,99 10,00
A1 = 0,00 0,00 0,00

Možno število točk 60,00

Skupna ocena je sestavljena iz vsote točk po 
kriteriju A (možnih 30,00 točk) in kriteriju B (možnih 
30,00 točk), razen v primeru, ko je število točk pri enem 
od kriterijev enako 0,00 točk, je tudi skupna ocena 
enaka 0,00 točk. Vse ocene se določijo za obdobje za-
dnjih 5 let. Upoštevajo se reference znanstvene odlič-

nosti avtorja in recenzentov na dan zaključka javnega 
razpisa.

Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se 
za ocenjevanje znanstvene odličnosti avtorja po kri-
teriju A upoštevajo samo točke prvega avtorja, ki iz-
kazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Prvi 
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avtor je tako tisti, ki prvi iz seznama, ki ga je prijavitelj 
navedel v prijavnem obrazcu, izkazuje bibliografske 
kazalnike v sistemu SICRIS (ima evidenčno številko 
raziskovalca pri agenciji). Za ocenjevanje znanstvene 
odličnosti recenzenta po kriteriju B se pri oceni upo-
števajo točke dveh recenzentov, ki ju je prijavitelj na-
vedel v prijavnem obrazcu in izkazujeta bibliografske 
kazalnike v sistemu SICRIS (imata evidenčno številko 
raziskovalca pri agenciji). Upošteva se izračun pov-
prečja točk (in ne povprečja ocen) prvih dveh recen-
zentov. Vsakemu avtorju/recenzentu se najprej dodeli 
ocena (0,00–7,00), na podlagi katere se dodeli točke 
(0,00–30,00) skladno z določili iz Tabele 1 v točki 7.1. 
javnega razpisa.

7.2. Uvrstitev v kategorije glede na dosežene točke
Posamezna prijava lahko doseže največ 60,00 točk. 

Na podlagi doseženih točk se prijavo uvrsti v eno od treh 
kategorij, in sicer:

– I. kategorija: prijave, ocenjene nad 30,00 in do 
60,00 točk;

– II. kategorija: prijave, ocenjene med 21,00 in 
30,00 točkami;

– III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot 
21,00 točkami.

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvr-
stijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje, in sicer:

– I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede 
na izračunani sofinancirani znesek;

– II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na 
izračunani sofinancirani znesek.

Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju 
uvrstijo v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranja.

7.3. Normativi za izračun zneska sofinanciranja
Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje 

znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finanč-
no opredeljeni elementi:

Tabela 2: Vrste stroškov

Vrednost na enoto v EUR:
(A) tisk in vezava 0,20 EUR na avtorsko polo (a)
(B) oblikovanje in računalniški prelom 30 EUR na avtorsko polo (b)
(C) lektoriranje 40 EUR na avtorsko polo (c)
(D) stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik 270 EUR na avtorsko polo (d)
(E) stroški prevoda monografije slovenskega avtorja v tuj jezik 350 EUR na avtorsko polo (e)
(F) lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem jeziku) 60 EUR na avtorsko polo (f)

Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov 
s presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilu-
strativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni ob-
seg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 
10 strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani for-
mata a4 kot obseg ene avtorske pole.

7.4. Izračun zneska sofinanciranja
Znesek sofinanciranja se izračuna na naslednji način:

Tabela 3: Formule za izračun zneska sofinanciranja

A. znanstvena monografija ((št. avtorskih pol × naklada × a) +
(št. avtorskih pol × b) +

(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije
B. prevod monografije tujega avtorja v slovenski jezik ((št. avtorskih pol × d) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
C. prevod monografije slovenskega avtorja v tuj jezik ((št. avtorskih pol × e) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije

ali
((št. avtorskih pol × f) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije

D. digitalna izdaja znanstvene monografije ((št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije

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

Agencija sofinancira izdaje znanstvenih monografij 
v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega 
do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša 
največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografijo.

Višina zneska sofinanciranja je odvisna od uvrstitve 
v kategorijo (I. in II.), naklade, obsega znanstvene mo-
nografije (v avtorskih polah) ter razpoložljivih finančnih 
sredstev, namenjenih javnemu razpisu.

Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posa-
mezno prijavo:

a) agencija najprej za vse prijave izračuna zneske 
sofinanciranja po formulah iz Tabele 3 iz prvega odstav-
ka točke 7.4.;

b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja 
iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sred-
stev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se upošte-
va znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izraču-
nan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji 
od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan 
znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka oziroma

v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz 
točke a) tega odstavka višji od 8.000,00 EUR, se upo-
števa znesek 8.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan 
znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od 
8.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek sofinan-
ciranja iz točke a) tega odstavka;
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c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega od-
stavka in upoštevajoč omejitvi iz točke b) tega odstavka 
(upošteva se nižjega od določenih v okviru omejitev), 
določi upoštevan znesek sofinanciranja;

d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega 
razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže 
razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upo-
števani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z ob-
segom razpoložljivih finančnih sredstev.

8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znan-

stvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1. 1. 
2020 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega 
v tem javnem razpisu.

Agencija bo izbranim prijaviteljem sofinancirala na-
slednje stroške:

a) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov 
s spremno študijo in komentarjem:

stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk ozi-
roma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalni-
škega preloma), stroški lektoriranja.

b) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev 
v slovenski jezik:

stroški prevajanja.
c) prevod znanstvenih monografij slovenskih avtor-

jev v tuj jezik:
stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tu-

jem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.
d) digitalna izdaja monografije:
stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški 

lektoriranja.
Agencija v primeru prijave prevoda znanstvene mo-

nografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira 
prevod le v en tuji jezik. Če je prijavljeni prevod znan-
stvene monografije slovenskega avtorja le-ta že napisal 
v tujem jeziku, se priznajo samo stroški lektoriranja 
prevoda.

9. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi iz-
vedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji 
strokovna komisija izdela predlog finančno ovrednote-
nega prednostnega seznama prijav za sofinanciranje 
znanstvenih monografij in ga posreduje Znanstvene-
mu svetu agencije v obravnavo in potrditev. Na podla-
gi predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije o izbo-
ru prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 
2020 direktor sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav.

10. Odprti/prosti dostop
Izdajatelji znanstvenih monografij s sedežem v Re-

publiki Sloveniji, ki so v obdobju od leta 2015 do leta 
2020 prejemniki nacionalnih javnih sredstev, si mora-
jo prizadevati zagotoviti izdajo znanstvenih monografij 
v poslovnem modelu, ki omogoča odprti dostop do celo-
tnih besedil sofinanciranih digitalnih znanstvenih mono-
grafij, v skladu z veljavno Nacionalno strategijo odprtega 
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov 
v Sloveniji 2015–2020.

Prijavitelji morajo zagotovili prost dostop do spletnih 
izdaj sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij.

11. Način, oblika in rok za oddajo prijav
I. Tiskana prijava
a) Tiskana prijava mora vsebovati in jo sestavljajo:
– prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2020;
– digitalno različico znanstvene monografije (z vse-

mi prilogami) na elektronskem nosilcu podatkov v forma-
tu PDF (ne velja za prevode tujih avtorjev v slovenski 
jezik oziroma za že natisnjene monografije (v zadnjem 
primeru se priloži izvod));

– pri znanstvenih prevodih tujih avtorjev v slovenski 
jezik je potrebno priložiti izvirnik tujega avtorja ali podat-

ke o izvirniku, znanstvene recenzije, osnutek prevoda, ki 
mora biti opremljen s podatki in referencami prevajalca; 
če izvirnika tujega avtorja ni možno priložiti, mora prija-
vitelj v prijavi navesti avtorjeve podatke, naslov in jezik 
izvirnika, iz katerega se prevaja, leto in kraj izida ter ime 
založbe; če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja 
v slovenski jezik, ima že objavljene znanstvene recen-
zije, se te upoštevajo;

– za že natisnjene znanstvene monografije sloven-
skih avtorjev (v letu 2020) je potrebno priložiti izvod 
izvirnika;

– pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru 
prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno 
dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v pro-
gram pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);

– dve podpisani recenziji z imenom in priimkom 
recenzenta znanstvene monografije;

– podpisana izjava recenzenta (izjava, da izpolnjuje 
zahtevane pogoje za znanstvenega recenzenta, izjava 
o nepristranskosti, izjava o ravnanju z dokumenti in 
izjava, da je recenzirana monografija znanstveno delo 
(obrazec ARRS-ZM-JR-REC-IZJ-2020));

– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis« 
ARRS-MS-JR-DP-2020 (izjava je obvezna le, če je pri-
javitelj gospodarska družba);

– v primeru, da je prijavitelj založba in da nima regi-
strirane dejavnosti založništva (šifra kategorije po SKD 
J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi, iz 
katerega je razvidno, da opravlja založniško dejavnost.

b) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinan-
ciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020« 
ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno 
pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. 
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do 
vključno torka, 7. 4. 2020, do 14. ure. Kot pravočasne se 
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto iz Slo-
venije in tujine, s poštnim žigom – 7. 4. 2020 do 14. ure. 
V vsaki ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za 
sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 
2020« je lahko le ena prijava. Prijavitelj, ki prijavlja več 
znanstvenih monografij, mora vsako prijavno vlogo po-
slati v ločeni ovojnici.

II. Elektronska prijava
Prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2020 mora 

prijavitelj poslati v enem izvodu tudi v elektronski obli-
ki na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si, pri 
čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektron-
ske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj. 
Zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen for-
mat .doc, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom 
ARRS-ZM-JR-Prijava-2020-Priimek.doc, kjer je Priimek 
priimek prvega avtorja knjige, posredovati na elektron-
ski naslov: razpis-znanstvenemonografije@arrs.si do 
vključno torka, 7. 4. 2020, do 14. ure.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v navede-
nem roku oddane v obeh oblikah – tiskani in elektronski.

V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala 
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo 
na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu. 
Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno 
priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku oce-
njevanja ne bo upoštevala.

12. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo predvidoma dne 9. 4. 2020 ob 9. uri v prosto-
rih Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. 
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Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene 
ovojnice.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odloči-
tve pristojnega organa.

14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni 
strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15. Dodatne informacije: vse dodatne informa-
cije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Ale-
ksandri Panič osebno ali po tel. 01/400-59-24 vsak 
delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: 
aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-1443/20
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v na-
daljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 
19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZU-
JIK), prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega 
odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor pro-
jektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vse-
bine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Sloven-
ski filmski center, javna agencija Republike Slovenije 
objavlja naslednje javne razpise (v nadaljevanju: javni 
razpis):

– Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgoj-
nih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2020

– Javni razpis za sofinanciranje projektov orga-
nizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2020

– Javni razpis za sofinanciranje realizacije avdi-
ovizualnih projektov – 2020.

Besedili javnih razpisov iz prvih dveh alinej bosta 
objavljeni od dne 24. 2. 2020, besedilo javnega razpisa 
iz tretje alineje pa od dne 21. 2. 2020 dalje na spletnem 
mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 6102-2/2020-1 Ob-1428/20
Z 21. februarjem 2020 Javni sklad RS za kultur-

ne dejavnosti odpira Javni razpis za izbor kulturnih 
programov/projektov na področju ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti na območju Občine Mislinja, ki 
jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad Republi-
ke Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Misli-
nja-PrP-2020).

Razpis bo odprt od 21. februarja 2020 do 
23. marca 2020. Vrednost razpoložljivih sredstev razpi-
sa Mislinja-PrP-2020 znaša 28.715,00 evrov.

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-
štva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna 
društva raznovrstnih kulturnih dejavnosti na območju 

Občine Mislinja. Upravičene osebe morajo imeti status 
pravne osebe na območju Občine Mislinja.

Besedilo razpisa, merila in prijavni obrazci, bodo 
objav ljeni z dnem odprtja razpisa na spletni strani 
www.jskd.si.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

 Ob-1482/20
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

javni razpis
Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 

(P2 2020)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določ-
bah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter 
o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Ured-
bo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki 
se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),

– 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 splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 
1303/2013/EU),

– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za iz-
vajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih 
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo 
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi 
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi orga-
ni (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
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– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 
z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 
2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, 
kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih 
vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za 
evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 
z dne 24. 2. 2018, str. 4),

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov 
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, teh-
ničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja 
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje 
podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) za-
dnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Iz-
vedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih 
za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve preno-
sa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja 
o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov 
obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za 
beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne 
14. 2. 2019, str. 15),

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna 
mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, 
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju 
za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38 
z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar za-
deva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja 
»naložbe za rast in delovna mesta« in »evropsko terito-
rialno sodelovanje« ter vzorcev za poročilo o napredku 
in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene 
uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za 
cilj »naložbe za rast in delovna mesta« in letno poročilo 
o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 
z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 gle-
de sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega par-
lamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje 
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega 
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj 
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 
22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi 
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukre-
pov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih 
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 
z dne 11. 11. 2017, str. 26),

– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Ko-
misija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 
(EU) št. 1303/2013,

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

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

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 
(DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),

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

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

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

– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 
2016; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),

– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001.3.0 z dne 15. februarja 2018,

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001 s spremembami z dne 11. decem-
bra 2018,

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), spremenjene 
z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 
o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva po-
moč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za 
priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne 
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekre-
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acijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za 
tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spre-
membi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun 
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: 
Uredba Komisije 1407/2013/EU),

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17),

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

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep 
Vlade RS št. 47602-31/2019/4, z dne: 17. 12. 2019),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 
in 8/10 – ZSKZ-B),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– priglašene sheme državne pomoči Programa iz-
vajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. pri-
glasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 
9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),

– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,

– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega 
organa med Javnim skladom Republike Slovenije za 
podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, z dne 6. 5. 2016, Dodatka 1 h Krovnemu 
sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa 
z dne 3. 4. 2017 in Dodatka 2 h Krovnemu sporazumu 
o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne 
5. 12. 2017,

– pogodbe št.: SPS-2020/P2-MO o izvajanju in 
financiranju javnega razpisa za spodbude za zagon 
inovativnih podjetij (sklenjene med Javnim skladom Re-
publike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo) in

– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski 
sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za javni razpis »Spodbude za 
zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)« z dne 
12. 2. 2020.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-
na ter izvajalskega organa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: mi-
nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem razpisu za spodbude za zagon inovativnih pod-
jetij v letu 2020 (P2 2020) (v nadaljevanju: javni razpis) 
v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna 
sredstva za izvedbo javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega or-
gana ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije za 
podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju: Sklad).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni raz-

voj (v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor operacij 
se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, pred-
nostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za 
zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbu-
janje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodar-
ske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanj novih 
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega 
cilja: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, pred-
vsem zagonskih (start-up) podjetij«.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspe-

šen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in 
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih 
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s po-
udarkom na razvoju in komercializaciji pro izvodov, pro-
cesov in storitev.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je pri-
spevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spod-
bujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospo-
darske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja 
novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta 
namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje inde-
ksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let 
od odobritve so:

– uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki 
zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in po-
slujejo z dobičkom,

– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev 
tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) za-

gona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable 
product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

2.3 Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na 

dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega pro-

gramskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti opera-
cije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež. 
Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije / 
Sodni register.

Sprememba programskega območja izvajanja ope-
racije po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravi-
čen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

Vsak vlagatelj mora v vlogi na javni razpis nedvo-
umno opredeliti, v katerem od programskih območij in 
občini se bo v celoti izvajala aktivnost.

Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzho-
dna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: https://pod-
jetniskisklad.si /sl/pomoc-uporabnikom/ koristne-informacije-o- 
prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja 

(v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko 
dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opre-
delitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upo-
števajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za 
povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana 
prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem do-
ločil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
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Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) 
po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala 
oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2019 
in 15. 3. 2020 (upošteva se datum registracije podjetja 
na sodišču oziroma pri pristojnem organu).

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj 

podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in ma-
terialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in 
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem 
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji v točki IV.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 
celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogo-
jev, se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofi-
nanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru ope-
racije pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer 
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije.

4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičen-

ca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede veli-
kosti in pravne oblike oziroma vrste podjetja).

2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij mi-
nistrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na 
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da 
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom.

3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vla-
gatelj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih jav-
nih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri pora-
bi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih 
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajal-
ska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri 
povratnih sredstvih pa med vlagateljem in ministrstvom 
oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že skle-
njenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih 
obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.

5. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 

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

6. Vlagatelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofi-
nanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de mini-
mis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).

7. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke 
pranja denarja in financiranja terorizma.

8. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme 
nanašati na sledeče izključene sektorje:

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v zve-

zi s sedežem, lokacijo izvajanja operacije in starostjo 
podjetja, navedene v točkah 2.3 in 3 javnega razpisa.

2. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri 
tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč 
tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot 
jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za poveza-
ne družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek 
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil 
Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

3. Upravičenci, ki so prejeli sredstva na javnem 
razpisu Sklada pri produktu P2, SK75 ali SI-SK v letu 
2019, niso upravičeni do prijave na ta javni razpis. 
Prav tako je dovoljen zgolj prehod podjetij v smeri 
(P2/P2R)>semenski kapital in ne nasprotno.

4. Vlagatelji, katerih ustanovitelji ali odgovorne ose-
be so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe 
v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih 
letih in niso izpolnili zadanih ciljev, niso upravičeni do 
sofinanciranja.

5. Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in spre-
mljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali 
ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen lo-
čen izpis iz računovodskih evidenc.

4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem 

in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020«.

2. Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo. V okviru prijavljene operacije so v celoti 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukci-
je. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) 
upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega 
javnega razpisa.

3. Iz vloge mora izhajati, da bo imel vlagatelj na 
osnovi izvedene operacije predvideno poslovanje z do-
bičkom najkasneje v letu 2023 in naprej, da bo sodeloval 
z mentorjem in da bo imel vsaj enega zaposlenega naj-
kasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju.
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4. Ponujeni pro izvodi in storitve, ki so rezultat razvo-
ja, morajo biti tržno naravnani.

5. Razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je 
mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo 
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih stro-
kovnjakov, institucij.

6. Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna do-
voljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljav-
no slovensko in evropsko zakonodajo.

5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora operacij

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: ko-
misija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.

Za vse pravočasne in popolne vloge komisija ugo-
tovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če 
ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, 
se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga 
pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na 
podlagi naslednjih meril:

Merilo Najvišje št. točk
1. dosežene točke na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up 

Slovenija 2020
35

2. višina osnovnega kapitala / višina podjetnikovega kapitala / višina zadružnega kapitala na 
dan 31. 3. 2020

20

3. inovativnost 20
4. strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja 10
5. reference in zaposlenost lastnikov v podjetju 15

Skupaj 100

Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in 
pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta na-
tančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju 
III. Merila za ocenjevanje vlog.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog di-
rektorici Sklada v odločanje za vse formalno popol-
ne in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi 
več vlagateljev znotraj posamezne kohezijske regije 
60 ali več točk in je zahtevan znesek za sofinanciranje 

operacij večji kot je na razpolago razpisanih sredstev, 
imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. 
V primeru enakega števila točk imajo znotraj posamezne 
kohezijske regije izvajanja operacije prednost vlagatelji, 
ki so pridobili več točk pri merilu št. 3, nato pri merilu 
št. 5, nato pri merilu št. 4, nato pri merilu št. 1 in nato 
pri merilu št. 2.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za 

izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.160.000 EUR, 
pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezij-
sko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR 
za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Proračunska postavka Programsko območje Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Skupaj
160063 – PN3.1 – Spodbujanje 
podjetništva-V-14-20-EU

kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija 150.000,00 180.000,00 480.000,00 810.000,00

160064 – PN3.1 – Spodbujanje 
podjetništva-V-14-20-SLO

kohezijska regija
Vzhodna Slovenija 50.000,00 60.000,00 160.000,00 270.000,00

SKUPAJ: 200.000,00 240.000,00 640.000,00 1.080.000,00

Proračunska postavka Programsko območje Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Skupaj
160065 – PN3.1 – Spodbujanje 
podjetništva-Z-14-20-EU

kohezijska regija 
Zahodna Slovenija 140.000,00 168.000,00 448.000,00 756.000,00 

160066 – PN3.1 – Spodbujanje 
podjetništva-Z-14-20-SLO

kohezijska regija 
Zahodna Slovenija 60.000,00 72.000,00 192.000,00 324.000,00 

SKUPAJ: 200.000,00 240.000,00 640.000,00 1.080.000,00
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Sredstva niso prenosljiva med programskimi obmo-
čji. Vsa namenska sredstva EU so namenska sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta 2020, 2021 in 2022, oziroma 
traja do porabe sredstev.

Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2022.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov 
o (ne)izboru.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog ali v pri-
meru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje 
celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega 
v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravi-
čena do sofinanciranja.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim 
vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od razpolo-
žljivosti proračunskih sredstev.

Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če 
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na prora-
čunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis 
in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. 
Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, 
se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali 
prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske poli-
tike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za pro-
gramsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija 
70 %:30 % in za programsko območje kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija 75 %:25 %.

8. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo poteka-

lo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« 
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve 
sheme: 9. 5. 2016, trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v na-
daljevanju: shema državnih pomoči de minimis).

Upošteva se pravilo kumulacije državnih pomo-
či, kar pomeni, da skupna višina državne pomoči za 
operacijo za isti namen ne bo presegla največje in-
tenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to 
določa shema državne pomoči Programa izvajanja fi-
nančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/I).

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene koli-
čine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih 
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega 
pro izvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji 
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim 
z izvozom.

Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi 
doma pro izvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna 
od uporabe domačih pro izvodov v breme uvoženih pro-

izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko 
bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja 
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah 
članicah.

9. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo pote-
kalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, 
shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Na-
vodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za 
sredstva evropske kohezijske politike za program-
sko obdobje 2014–2020 (dostopnimi na spletni stra-
ni http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernica-
mi o poenostavljenih možnostih obračunavanja 
stroškov (dostopnimi na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poeno-
stavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 
zakonodaje javnih financ se financiranje po tem javnem 
razpisu izvaja po principu povračila pavšalnega zneska, 
ki ne presega 100.000 EUR javnega prispevka.

V primeru pavšalnih zneskov, ki ne presegajo 
100.000,00 EUR javnega prispevka, so vsi upravičeni 
stroški ali del upravičenih stroškov operacije povrnje-
ni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska, 
v skladu z vnaprej določenimi določbami dogovora o ak-
tivnostih in/ali rezultatih, ki je določen v pogodbi o so-
financiranju. Nepovratna sredstva so plačana, če so 
izpolnjene vse vnaprej določene določbe iz pogodbe 
o sofinanciranju glede aktivnosti in/ali rezultatov.

9.1. Pavšalni znesek
Pavšalni znesek se opredeli skladno s členom 67. 

in 68. Uredbe 1303/2013/EU. Določen je na podlagi 
Metodologije za določitev višine pavšalnega zneska pri 
financiranju spodbud za zagon inovativnih podjetij za 
produkt P2 (Ministrstvo, januar 2020). Poenostavljena 
oblika financiranja sledi načelom zmanjševanja admini-
strativnih bremen in posledično k učinkovitejšemu izva-
janju ukrepov kohezijske politike za manjše operacije do 
100.000 EUR javne podpore.

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 
54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravi-
čenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno 
razvojno fazo, in sicer:

– prva faza 10.000 EUR za dosežene mejnike do 
18. 8. 2020,

– druga faza 12.000 EUR za dosežene mejnike do 
31. 1. 2021 in

– tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do 
28. 2. 2022.

Skladno s točko 6.4.3. Smernic o poenostavljenih 
možnostih obračunavanja stroškov bodo upravičenci 
upravičeni do izplačila pavšalnega zneska, če bodo pre-
jeli pozitivno poslovno oceno s strani Sklada za uspešno 
zaključeno razvojno fazo.

Datumi in način izstavljanja zahtevkov za izplači-
lo, posamezne razvojne faze in mejniki (cilji) ter način 
dokazovanja doseganja mejnikov so določeni v točki IV 
razpisne dokumentacije.

9.2. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 %.
10. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 20. 4. 2020.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, 

da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina 
vloge).
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Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 
https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga ura-
dno poslana v obravnavo.

Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski 
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.

11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter posto-
pek in način izbora

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpira-
nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada 
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpira-
njem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada: 
www.podjetniskisklad.si.

Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost in 
popolnost prispelih vlog.

Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po 
prijavnem roku, se ne bodo obravnavale in bodo s skle-
pom zavržene.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso 
popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za do-
polnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozi-
vom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obrav-
navala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in 
ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz 
javnega razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.

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

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog.

Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih 
dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge, se 
lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži uprav-
ni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni 
strani www.eu-skladi.si.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja 
javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno 
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili 
organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahte-
vam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno 
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljav-
nimi Navodili organa upravljanja na področju komuni-
ciranja vsebin na področju evropske kohezijske poli-
tike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne gra-
fične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 
(http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).

14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spre-
mljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo, 
ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom 
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih 
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonoda-
jo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku.

Upravičenec je dolžan voditi in spremljati operacijo 
na računovodsko ločenem stroškovnem mestu ali po 
ustrezni računovodski kodi. Upravičenec, ki ne vodi 
knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali 
po ustrezni računovodski kodi, iz svojih knjig ne more 
ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. 
Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig 
za operacijo voditi druge pomožne knjige.

V primeru pavšalnega zneska, ki ne presega 
100.000 EUR javnega prispevka, kot je v primeru tega 
javnega razpisa, se na ločenem stroškovnem mestu 
operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma 
prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in 
poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati 
na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije orga-
nom, ki izvajajo nadzor

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operaci-
je, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot 
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za 
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in 
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kra-
ju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali 
nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu 
brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukre-
pati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih 
organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.

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

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

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

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu po-
sredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, bo zagoto-
vljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja va-
rovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno ured-
bo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem Sklad napotuje na 
splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu 
osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani Sklada 
na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/o-nas/zakono-
daja-in-predpisi/varstvo-osebnih-podatkov.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah Sklada je 
navedeno v Obrazcu 6 kot delu razpisne dokumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlaga-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 10 / 21. 2. 2020 / Stran 547 

telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko 
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more 
pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora poja-
sniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne 
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko 
domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu 
posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, je izvedba 
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in 
drugih zbirk za Sklad in nadzorne organe, in sicer o izidu 
javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinancira-
nju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi 
izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava 
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi or-
gani (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi 
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali 
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih 
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžan 
uporabljati Sklad.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako 
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obse-
gal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko 
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do 
sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.

18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbi-
rati za namene spremljanja in vrednotenja, so natanč-
neje opredeljena v poglavju IV razpisne dokumentacije 
(točka 3. Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).

Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete do-
kumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofi-
nanciranju.

19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve gle-
de sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 
1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega 
izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:

– prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavnosti 
iz programskega območja;

– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki 
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost; ali

– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali 
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun 
Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi 
s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni se-
znanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Skla-
da o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene 
listine ali kaznivega dejanja, bo Sklad odstopil od po-
godbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno 
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
stev v proračun Republike Slovenije.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje po-
samezne operacije ali, da je višina sofinanciranja opera-
cije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: v kolikor se 
ugotovi dvojno financiranje operacije za isti namen, ki je 
že bila predmet sofinanciranja iz katerega koli drugega 
vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla ma-
ksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene 
intenzivnosti ali znesek pomoči, Sklad odstopi od pogod-
be in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska so-
financiranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma 
pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih po-
moči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje ali dvojno financiranje za isti 
namen namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

23. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi 
potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izde-
lavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, 
so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne 
objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni 
strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.
podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

24. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 

02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti 
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgor-
nji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom 
roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in 
odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred 
iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo 
vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vpraša-
nja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, 
bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih tele-
fonskih številkah v delovnem času še na dan roka za 
oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
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Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da 
v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, po-
slovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obve-
ščeni preko spletne strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 02/2020 Ob-1484/20
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije na 

podlagi 6. člena Statuta Društva DRS in Pravilnika o po-
delitvi nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih član-
stev v Društvu DRS objavlja

razpis
za nagrado in priznanja Mirka Šubica  

v Društvu restavratorjev Slovenije
Kandidate za nagrado in priznanja v Društvu DRS 

lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki 
opravljajo strokovne naloge konservatorstva-restavra-
torstva oziroma varstva kulturne dediščine, posamezniki 
delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter 
člani Društva DRS.

Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-resta-
vratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva 
aktivni posamezniki za življenjsko delo oziroma vrhunski 
dosežek v stroki.

Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konserva-
torji-restavratorji ali na področju konservatorstva-resta-
vratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne 
izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne 
dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konserva-
torsko-restavratorske stroke v zadnjih dveh zaključenih 
koledarskih letih oziroma do razpisa.

Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg izpol-
njenega priloženega obrazca (objavljenega na spletni 
stran društva www.slodrs.si) vsebovati vso ustrezno do-
kumentacijo. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.

Predloge sprejemamo 30 dni po objavi na naslov: 
Društvo restavratorjev Slovenije (Društvo DRS), Komisi-
ja za nagrade, Poljanska 40, 1000 Ljub ljana, s pripisom 
Ne odpiraj!

Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije

Št. 371-33/2019-4 Ob-1415/20
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zaseb-

nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter 19. člena Odloka 
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za oprav-
ljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in dru-
gih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah (MUV, št. 13/2013, 6/2014 in 24/19) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe rednega vzdrževanja 
občinskih javnih cest v Občini Sveti Jurij 

v Slovenskih goricah
Naročnik: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 

Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za oprav-

ljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdr-
ževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih povr-
šin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let 
po sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Sve-
ti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si, pod 
zavihkom »Javni razpisi«.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »Koncesija ce-
ste««. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno nave-
den naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 
10. marca 2020 do 9. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne 
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Franc Bele, tel. 02/729-52-54, e-pošta: 
franc.bele@obcinajurij.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: http://www.
obcinajurij.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja 
objavil na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah http://www.obcinajurij.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest 
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki 
»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Sveti Ju-
rij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice 
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku kon-

kurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko 
najugodnejša ponudba.
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Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena oziroma nadomestilo za izvajanje javne 

službe v 15 letnem obdobju,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (re-

ference).
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji 
za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponud-
be.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpi-
sno dokumentacijo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal spo-
sobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje 
rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne 
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. 
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene 
rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil 
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, 
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključe-
nega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih po-
nudb bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem 
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh 
po poteku roka za oddajo prijav.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Št. 410-0005/2020-4 Ob-1418/20

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlova-
nja v Občini Divača v obdobju 2014–2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 18/14 in 29/15), Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 
2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19), Za-
kona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 37/04) in odločitve Komisije za izpeljavo postopka 
javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbuja-
nja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2020, Občina 
Divača objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja 

zaposlovanja v Občini Divača za leto 2020
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 

6215 Divača.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih 

sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zapo-
slovanja v Občini Divača, in sicer:

– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stro-
škov dela (Ukrep 2) in

– sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stro-
škov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati

Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravi-

čenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki 
posamezniki, ki:

– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno 
enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Ko-
zina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, 
Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in zaposlujejo za namen 
opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju 
navedenih občin,

– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejav-
nosti v Republiki Sloveniji,

– na dan prijave niso v stečajnem postopku, po-
stopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v li-
kvidaciji,

– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja 
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji in

– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Divača,

– so v letu razpisa zaposlili brezposelne osebe za 
polni delovni čas za najmanj eno leto ali bodo v roku 
30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlili 
brezposelno osebo za polni delovni čas za najmanj eno 
leto. Oseba, ki se zaposli, mora biti državljan Republike 
Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju Občine 
Divača in je prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 me-
sece pred oddajo vloge.

Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni:
a. prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva,
b. prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo,
c. prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za 

nabavo vozil za cestni prevoz.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe doma-

čega blaga pred rabo uvoženega.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravi-

čenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Divača,
– so v letu razpisa najmanj en mesec pred oddajo 

vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za za-
poslovanje ali pa še niso v letu razpisa odprli dejavnosti 
in so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za za-
poslovanje in bodo v roku najkasneje 30 dni od prejema 
sklepa o odobritvi sredstev realizirali samozaposlitev,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji,

– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Divača.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na ob-

močju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, 
Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilir-
ska Bistrica, Koper, vsaj eno leto pred oddajo vloge na 
javni razpis,

– najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o odo-
britvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe oziroma so 
to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za 
najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije, 
imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača in 
so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred 
oddajo vloge.
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Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj 

eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje 

oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor ozi-
roma poslovodna oseba, oziroma kot zaposlena oseba, 
če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni 
gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112, 
oziroma 001) ter pridobitev statusa samostojnega pod-
jetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),

– realizira samozaposlitev na območju Občine Di-
vača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju 
Občine Divača),

– dejavnost se mora izvajati na območju Občine 
Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve,

– najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa 
o odobritvi sredstev realizira samozaposlitev ali pa je 
v letu razpisa že realiziral samozaposlitev pod pogojem, 
da je bil pred tem najmanj en mesec prijavljen na Zavo-
du Republike Slovenije za zaposlovanje.

5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2020, ki 

je na razpolago na proračunski postavki 10039001 – 
Povečanje zaposljivosti (10000200 – Subvencioniranje 
delovnih mest – tekoče leto), znaša 11.287,00 EUR, od 
tega za:

– Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni 
višini 5.643,48 EUR in

– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni 
višini 5.643,48 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posamezni-
mi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahte-
vanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški so-
financiranja

Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se do-
deljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije po pomoči »de minimis« 
(OJ L352/2013).

Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju za-
dnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
tovornem prevozu pa znaša zgornja dovoljena meja po-
moči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

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

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega or-
gana drugega podjetja,

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih 
točk tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako velja za enotno podjetje.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodelje-
na po pravilu »de minimis«.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
izjavo o:

– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v rele-
vantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
tudi seznam podjetij s katerimi je lastniško povezan.

Upravičeni stroški sofinanciranja za Ukrep 2 – 
spodbujanje novih zaposlitev so stroški za kritje dela 
stroškov plač.

Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so 
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo 
samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem 
dejavnosti, in sicer: kritje obveznih prispevkov za soci-
alno varnost, računovodskih storitev, nakup obratovalnih 
sredstev, svetovalne storitve in druge materialne stroške 
in storitve.

Višina sredstev sofinanciranja znaša:
– za Ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev 

2.821,74 EUR ter
– za Ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev 

2.821,74 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Možna je prerazporeditev sredstev med ukrepoma, 

v kolikor bi na posameznem ukrepu ostala sredstva, na 
drugem ukrepu pa bi primanjkovala sredstva (odvisno 
od števila prispelih vlog za posamezen ukrep).

Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec 
v roku 20 dni od podpisa pogodbe predložiti naslednjo 
dokumentacijo za izplačilo:

a. za Ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1)
b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti, in sicer 

dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonite-

tna ocena (se priloži naknadno po zaprosilu naročnika),
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na za-

vodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe 

pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let,
– zaposlitev več oseb.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– starost samozaposlene osebe,
– stopnja invalidnosti,
– osebe, ki so težje zaposljive,
– število mesecev brezposelnosti,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo 

na podlagi meril pridobili najvišje število točk oziroma 
do porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne 
ukrepe se nahajajo v razpisni dokumentaciji, ki je ob-
javljena na spletni strani Občine Divača na naslovu 
www.divaca.si.

Rok za predložitev vlog je do petka, 22. 5. 2020.
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8. Način prijave
Vlagatelji se prijavijo na javni razpis s pomočjo 

obrazca »Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukre-
pov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 
2020«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih pod-
pisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazec za prijavo na razpis, izjave in vzorec pogod-
be se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so 
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača: 
http://www.divaca.si.

Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlaga-
telji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvor-
ska ulica 3a, 6215 Divača.

Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem me-
stu napis:

Ne odpiraj, vloga na javni razpis spodbujanje zapo-
slovanja v Občini Divača za leto 2020 – samozaposlitev 
(če gre za samozaposlitev)

oziroma
Ne odpiraj, vloga na javni razpis spodbujanje zapo-

slovanja v Občini Divača za leto 2020 – nova zaposlitev 
(če gre za zaposlitev brezposelne osebe).

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo 
vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predlo-
žitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času 
ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj 
pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga 
v svoji kuverti.

9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 

pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom 
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od pote-
ka roka za predložitev vlog na razpis.

Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno 
prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neod-
prte vrnjene pošiljatelju.

V primeru formalno nepopolne vloge komisija 
v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 
8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog 
ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpol-
njevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in 
ne-prejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih 
sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktor-
ju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika 
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.

10. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k pod-

pisu pogodbe.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi je mo-

žna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi 
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavlje-

na merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. 
Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vla-
gatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska 
ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Ma-
carol, tel. 05/73-10-938.

Občina Divača

 Ob-1420/20

Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje, na podlagi določb Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18), Ured-
be o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev 
za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih na-
log (Uradni list RS, št. 56/11), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 
– ZSPDSLS-1, 30/18), Odloka o proračunu Mestne ob-
čine Celje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19) ter 
10. in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov 

v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Celje  

ali proračuna Republike Slovenije za leto 2020
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje 

(MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki, 

ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo pre-
poznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obrav-
navane bodo vloge za enkratne prireditve, dogodke in 
projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2020.

Med prireditve in dogodke sodijo organizacija pri-
reditev, proslav, predstav, festivalov in drugih enkratnih 
dogodkov, gostovanja doma in v tujini in podobno. Med 
projekte sodijo zvočni in filmski zapisi ter prireditve, ki 
se načrtujejo oziroma potekajo skozi daljše časovno 
obdobje, vendar se začnejo in zaključijo v tekočem letu. 
Tiskanje knjig, brošur, poročil, letopisov ipd., ni predmet 
financiranja tega razpisa.

Prireditve, dogodki in projekti ne smejo biti predmet 
drugih financiranj iz proračuna MOC ali proračuna Re-
publike Slovenije ter pomenijo pomemben prispevek pri 
zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine.

3. Pogoji in merila
Pogoji:
Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani 

skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim 
pogojem:

– morajo opazno prispevati k promociji in prepo-
znavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev;

– morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa mo-
rajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za projekt ali 
prireditev, ki bo izvedena izven MOC;

– morajo biti odprti in dostopni širšemu krogu obi-
skovalcev;
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– morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo pri-
hodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire finan-
ciranja;

– morajo imeti prepoznavno vsebino in značaj;
– se bodo izvajali in zaključili v letu 2020.
Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev, 

projektov ali dogodkov v letu 2020 imajo:
– zavodi in društva, ki z vpisom v konstitutivni re-

gister, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali z zako-
nom pridobijo status (lastnost) pravne osebe in imajo 
sedež v Mestni občini Celje;

– samostojni podjetniki posamezniki s sedežem 
v MOC (s.p.);

– avtorske skupine in samostojni kulturni delavci 
s stalnim prebivališčem v MOC.

Prijavitelji, ki v okviru svoje dejavnosti delujejo in 
poslujejo z različnimi pravno-organizacijskimi oblika-
mi, navedenimi v prejšnjem odstavku, lahko prijavijo 
največ dve prireditvi, projekta ali dogodka, v kolikor 
je ustanovitelj oziroma družbenik pravne osebe ozi-
roma nosilec s.p.-ja oziroma član avtorske skupine 
oziroma samostojni kulturni delavec ista oseba v vseh 
teh pravno-organizacijskih oblikah. Javna podjetja, 
javni zavodi in družbe, katerih ustanoviteljica je MOC 
ali Republika Slovenija, ne morejo kandidirati na tem 
razpisu.

Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se 
po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko 
za isti namen kandidirajo samo na enem od javnih raz-
pisov oziroma javnih pozivov MOC.

Merila:
– kakovost, preglednost in inovativnost prireditve, 

projekta, dogodka,
– pomen prireditve, projekta, dogodka za promo-

cijo in prepoznavnost Celja in njegovih ustvarjalcev,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne 

konstrukcije,
– tradicionalnost prireditve, projekta, dogodka,
– usmerjenost v revitalizacijo javnih površin in 

vzpostavljanju novih prizorišč na območju starega me-
stnega jedra Celja,

– udeležba na mednarodnih gostovanjih in festi-
valih (smiselno za področja umetnosti, športa, izobra-
ževanja idr.),

– sodelovanje s partnerskimi oziroma pobratenimi 
mesti, s katerimi ima MOC podpisan sporazum,

– število realiziranih prireditev, projektov, dogod-
kov v zadnjih treh letih,

– reference sodelujočih slovenskih in mednaro-
dnih ustvarjalcev na področju kulture oziroma smiselno 
za vsa ostala področja družbenega delovanja (šport, 
izobraževanje ipd.),

– dosedanje delo in reference organizatorja.
Komisija lahko za dogodke, ki so izjemnega pome-

na za MOC, promocijo Celja, mednarodno prepoznav-
nost in razvoj mesta ter dogodke, ki vključujejo večje 
število sodelujočih in so namenjeni širokemu krogu gle-
dalcev oziroma obiskovalcev, doseženemu številu točk 
po zgoraj navedenih kriterijih dodeli še dodatne točke.

Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kri-
terijih in določitev višine sofinanciranja so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni 
strani MOC (http://moc.celje.si, zavihek Javna naročila, 
razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in 
javni natečaji za delovna mesta).

4. Okvirna višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega 

razpisa znaša 38.000,00 EUR. Od tega: na prvem raz-

pisnem roku (15. 4. 2020) največ do 19.000,00 EUR 
in na drugem razpisnem roku (1. 9. 2020) največ do 
19.000,00 EUR.

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana 
po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in 
po predložitvi popolnega končnega finančnega in vse-
binskega poročila.

5. Vsebina prijave: prijavitelji morajo vložiti vlogo 
v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na pri-
javnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma 
dokazili, ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora upora-
bljati podatke iz uradnih evidenc.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge je mogoče oddati po pošti na naslov Me-

stna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali 
v glavni pisarni MOC na istem naslovu v času uradnih 
ur, in sicer najkasneje do:

– 15. aprila 2020 za dogodke, prireditve in projek-
te, ki so se oziroma se bodo izvedli in zaključili v obdo-
bju od 1. januarja do 30. junija 2020

– 1. septembra 2020 za dogodke, prireditve in 
projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 
1. julija do 31. decembra 2020.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici na na-
slov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje in z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na Javni raz-
pis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov 
v Mestni občini Celje za leto 2020«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov pošiljatelja. Nepravočasne 
ali nepravilno opremljene vloge bodo kandidatom vr-
njene neodprte.

7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu 
javnega razpisa

Komisija bo vloge, ki bodo prispele do roka, obrav-
navala v tednu po zaključku roka.

Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijava ni 

popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 
5 dni od prejema dopolni. Če prijavitelj v določenem 
roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.

Izbranim prejemnikom sredstev bo izdan sklep 
o izboru in se jih bo hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. 
Če se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva nanj 
ne odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe ali ne 
prevzame pošte, se šteje, da je umaknil vlogo za pri-
dobitev sredstev.

Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni v roku 30 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi 
sredstev.

Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo 
v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vlo-
žena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni 
s sklepom.

MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo 
o sofinanciranju v letu 2020, v kateri bodo opredeljeni 
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je objavljena na sple-
tnem portalu MOC (moc.celje.si, zavihek Javna naro-
čila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postop-
ku in javni natečaji za delovna mesta) in v Uradnem 
listu RS.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se 
lahko dobijo v Kabinetu župana, pri Anici Še-
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petavc, tel. 03/42-65-878, elektronski naslov: 
anica.sepetavc@celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 322-2/2020 0403 Ob-1427/20

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turiz-
ma (Uradni list RS, št. 13/18), določil Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka o proraču-
nu občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) 
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske turistične 
zveze Krško in turističnih društev v občini Krško 

za leto 2020
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kr-

ško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izve-

denih programov Občinske turistične zveze Krško in 
turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja 
razvoja turizma v občini Krško in so v razpisnem ob-
dobju od 25. 3. 2019 do 15. 3. 2020 izvajali naslednje 
aktivnosti:

1. Organizirane programske aktivnosti Občinske 
turistične zveze Krško za turistična društva in povezo-
vanje turističnih društev v občini Krško in regiji

2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo po-
dobo kraja:

– organiziranje oziroma izvajanje čistilnih akcij 
v kraju,

– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, 
nasadov, gredic,

– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih 
objektov v kraju,

– organiziranje oziroma izvajanje raznih ocenjeval-
nih natečajev povezanih z urejenostjo kraja,

– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in 
gostoljubna

3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih poti, 

kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične obvestilne 

signalizacije, piknik prostorov, razgledišč, klopi in osta-
le turistične infrastrukture

4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turistič-
nih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena

5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne 
dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih 
značilnosti in posebnosti za turistične namene

6. Vzgajanje in delovanje turističnega podmladka 
v okviru turističnega društva, na šolah ali v kraju de-
lovanja TD

7. Sodelovanje z drugimi društvi, zvezami ozi-
roma krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih 
s turizmom

8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva in članov 
društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
razvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma ude-
ležba na raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, 
seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskur-
zijah; informiranje in vodenje turistov itd.)

9. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti 
(predstavitev občine in društev na raznih sejmih, raz-
stavah in drugih prireditvah, v medijih itd.)

10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega mate-
riala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zložen-
ke, plakati, panoji, razglednice, zemljevidi, CD, DVD, 
filmi, spletne strani, spominki, zastave, majice itd.)

11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, po-
speševanje in promocijo turizma

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so tu-

ristična društva in turistična zveza na območju občine 
Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v občini Krško,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– so člani Občinske turistične zveze Krško,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktiv-
nosti in programov na področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-
kumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
zakonske in poslovne obveznosti,

– izvajajo organizirano redno turistično dejavnost 
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju 
celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki so predmet 

prijave na ta razpis,
– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in 

to ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri 
izbirajo in predvajajo slovensko glasbo.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista 
društva in zveze, ki so za isti namen oziroma programe 
in aktivnosti že ali še bodo prejela sredstva iz drugih 
javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna 
oziroma proračuna krajevnih skupnosti ali iz regional-
nih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Predmet sofinanciranja ne bodo:
– investicije v prostore društev in zveze,
– programi oziroma aktivnosti, ki so sofinancirani 

iz drugih postavk občinskega proračuna oziroma pro-
računov krajevnih skupnosti,

– stroški povezani s plačevanjem članarin, naje-
mnin, tekočih stroškov za poslovne prostore (elektrika, 
telefon, voda, ogrevanje itd.),

– programi in projekti, ki niso iz področja turizma.
4. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz 

občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja de-
javnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 
35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, 
ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Obči-
ne Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član 
(zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, 
sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem 
gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je po-
slovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen 
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu 
društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izved-
bi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.

5. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so 
izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo 
upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev. 
Pri posamezni vlogi se izvedene aktivnosti, opredelje-
ne v točki II., točkujejo na podlagi vrednosti posame-
znih kategorij. Vrednost točke se izračuna tako, da se 
razpoložljiv znesek letnih proračunskih sredstev za ta 
namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih 
vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih 
točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih 
sredstev.
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Vrednost posameznih kategorij:

1. Aktivnosti Občinske turistične zveze Krško
– splošne programske aktivnosti OTZ 500 točk/letno
– organiziranje in izvajanje projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 200 točk/letno
2. Akcije na področju urejanja okolja za lepšo podobo kraja:
– organiziranje oziroma izvajanje čistilnih akcij v kraju 200 točk/letno
– sajenje in urejanje rož, nasadov, gredic 120 točk/letno
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov 50 točk/na objekt
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja 50 točk/na aktivnost
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna 100 točk/letno
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih, kolesarskih poti 200 točk/na pot letno
– turistična obvestilna signalizacija, piknik prostori, razgledišča, klopi in ostala turistična 
infrastruktura

70 točk/na aktivnost

4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva ali več dni 80 točk/na prireditev
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan 50 točk/na prireditev
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur 30 točk/na prireditev
– soorganiziranje prireditev 10 točk/na prireditev
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih 
obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene

30 točk/na predstavitev

6. Aktivnosti za delovanje turističnega podmladka 100 točk/letno
7. Sodelovanje z drugimi društvi, zvezami, KS itd. pri turističnih aktivnostih 20 točk/letno
8. Spodbujanje prebivalstva in članov društva za pospeševanje razvoja turizma 
(organiziranje, izvedba oziroma udeležba na izobraževanjih, predavanjih, posvetih, 
seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje 
turistov itd.)

30 točk/na aktivnost

9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, 
razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.)

30 točk/na predstavitev

10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi, zloženke, plakati, panoji, 
razglednice, zemljevidi, CD, DVD, filmi, spletne strani, spominki, zastave, majice itd.)

100 točk/za vsak material

11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo turizma 20 točk/letno

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov de-
lovanja in aktivnosti Občinske turistične zveze Krško in 
turističnih društev je 36.000 EUR na proračunski postav-
ki 5537 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij. 
Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so 
sestavni del tega javnega razpisa.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec 1 in 2
2. Kopija zadnje odločbe od Upravne enote o vpisu 

društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko 
stanje

3. Kopija temeljnega akta društva, ki odraža zadnje 
dejansko stanje (statut oziroma pravila o delu)

4. Kopija potrdila od pristojne finančne uprave o pla-
čanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter poslovnih 
obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma 
prijave na razpis

5. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za 
leto 2019

6. Pregledno finančno poročilo o delu društva za 
leto 2019 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posame-
znih programskih aktivnostih

7. Pregleden vsebinski program dela društva za 
leto 2020

8. Pregleden finančni načrt za program dela društva 
v letu 2020 (prihodki, odhodki) ovrednoten po posame-
znih programskih aktivnostih

9. Pregledno vsebinsko poročilo za vsako posame-
zno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki 
so se odvijale v razpisnem obdobju (podroben vsebin-
ski opis aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev, 
fotografije izvedenih aktivnosti itd.) in finančno poročilo 
s stroškovno ovrednotenimi posameznimi aktivnostmi, 
ki so prijavljene na javni razpis

10. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

11. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 

drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb 
v vlogi in priloženih obrazcih.

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani 
dokumentaciji.

Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni 
razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno 
v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpi-
su. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo po-
datke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno 
za namene postopkov javnega razpisa.

VI. Rok za oddajo vlog in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 17. 3. 2020, 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
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vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD, 
322-2/2020«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo. Nepo-
polna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo 
dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnje-
ne, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme 
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dode-
ljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 20. dan od prejema 
podpisane pogodbe na Občino Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom 
v roku 45 dni po poteku roka za oddajo vlog. Istočasno 
bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če 
prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne 
podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Obči-
ne Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno 
priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na 
zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je 
dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi 
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih 
ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Kr-
ško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: 
irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Občina Krško

Št. 671-0002/2020-201 Ob-1429/20
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, 

št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in me-
rilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 11/2018) in Statuta Občine Ravne na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) objavlja 
Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa 

v letu 2020
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Obči-

na Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne 
na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu z Letnim programom športa 

Občine Ravne na Koroškem 2020 sofinancirala nasle-
dnje programe:

– Sofinanciranje športnih programov:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (v 

nadaljevanju: ŠVOM prostočasno)
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-

trebami (ŠVOM PP)
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni)
– Kakovostni šport (KŠ)
– Vrhunski šport (VŠ)
– Šport invalidov (ŠI)
– Športna rekreacija (RE)
– Šport starejših (ŠSta)
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-

drov v športu
– Delovanje športnih društev in zvez
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami,
– program preživljanja prostega časa otrok med 

počitnicami.
– Promocijske športne prireditve.
– Programi za aktivne počitnice in počitniške pro-

grame.
– Obratovanje in uporaba športnih objektov za izva-

janje letnega programa športa.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki 

Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva s sedežem v občini,
– zavodi (šport, vzgoja in izobraževanje, zdra-

vstvo …), gospodarske družbe, zasebniki in druge organi-
zacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo in 

imajo sedež v občini najmanj eno leto, razen invalidskih 
društev, ki izvajajo dejavnost na območju Občine Ravne 
na Koroškem in so regijskega značaja,

– izvajajo športne programe na območju občine in 
imajo zanje:

1. zagotovljene materialne in prostorske pogoje 
ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader 
za opravljanje dela v športu,

2. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni viri prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

3. izvajajo športne programe, ki so predmet raz-
pisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 
60 ur (dve uri tedensko); razen v primerih, ko ne gre za 
sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja 
področja športa v merilih drugače opredeljen,

4. v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze špor-
tnih društev) ter evidenco o udeležencih programa (vsi 
izvajalci LPŠ).

4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani športni programi bodo sofinancirani na pod-

lagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje le-
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tnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018) ter Letnim 
programom športa Občine Ravne na Koroškem 2020.

4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne počitnice in 
počitniške programe za mladino, se bodo:

– delila po ključu števila otrok po podanem poročilu 
o izvedenih zimskih in letnih počitnicah glede na stroške 
posamezne aktivnosti, do višine razpisanih sredstev, 
sredstva namenjena za aktivne počitnice in počitniške 
programe v letnem času so namenjena Zavodu za kul-
turo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.

4.3.2. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih 
objektov za izvajanje letnega programa šport se bodo:

– financirala v skladu z 18 in 19. členom Odloka 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega progra-
ma športa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 11/2018).

5. Okvirna višina sredstev:
1. Sofinanciranje športnih programov v višini 

158.608 €.
2. Promocijske športne prireditve v višini 3.000 €.
3. Programi za aktivne počitnice in počitniške pro-

grame v višini 14.059,00 €, od tega za zimske počitnice 
3.921 € ter za letne počitnice 10.138 €.

4. Obratovanje in uporaba športnih objektov za 
izvajanje letnega programa športa v višini 60.000 €.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2020.

7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v spre-

jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji 
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – Šport 2020«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
oddana do 15. ure 17. 3. 2020 v sprejemni pisarni Obči-
ne Ravne na Koroškem oziroma oddana s priporočeno 
pošiljko do vključno 17. 3. 2020.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in 
naslov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija 
opravila 18. 3. 2020 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine 
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Ko-
roškem.

9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji po-
polnih vlog.

10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje 

programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, 
ki jo od 21. 2. 2020 dobijo v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

Podrobne informacije o prijavi dobite na Obči-
ni Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas 
(02/82-16-007).

11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Ko-
roškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov 
športa za leto 2020.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 302-1/2020 Ob-1432/20
Občina Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o spre-

membi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 77/19, z dne 20. 12. 2019), Pravilni-

ka o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje 
razvoja gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni 
list RS, št. 22/17, z dne 28. 4. 2017) in Mnenja Mi-
nistrstva za finance o skladnosti sheme »de minimis 
pomoči« Finančne spodbude za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica, številka priglasitve 
M001-5880416-2017, z dne 22. 5. 2017, objavlja

javni razpis
za spodbujanje investicij v izgradnjo pro izvodnih 

in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje 
turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti  
na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2020

I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je so-
financiranje investicij v izgradnjo pro izvodnih in obrtnih 
objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvoj-
no-raziskovalne dejavnosti, ki se nahaja na območju 
Občine Ilirska Bistrica, v območju IB 82 IG, s sofinanci-
ranjem stroška nakupa zemljišča.

II. Namen javnega razpisa: namen je spodbujanje 
investicij v izgradnjo pro izvodnih, obrtnih in objektov za 
izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti 
in vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za po-
tencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje 
novih delovnih mest.

III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega 

razpisa je 150.000,00 evrov in so zagotovljena v Pro-
računu Občine Ilirska Bistrica na proračunski postavki 
4001470 Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini 
Ilirska Bistrica.

Sredstva se dodelijo kot nepovratna sredstva, skladno 
s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.

IV. Pogoji za kandidiranje na javnemu razpisu
4.1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno 

zaposleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v pro-
izvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali 
razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine 
Ilirska Bistrica in bodo z investicijo ustvarila nova delov-
na mesta. (Za potrebe tega razpisa se upošteva kot za-
poslena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga 
za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno 
odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna 
podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik 
te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 
z dne 17. 6. 2014,

– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene 
vse obveznosti do Občine Ilirska Bistrica ter do drugih 
pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska 
Bistrica,

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke, prispevke 
in ostale obveznosti, skladno z zakonom.

Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so 
v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Pravilni-
ka o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja 
obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 74/02 in 70/04) in Pravilnika o nadomestitvi dela pla-
če pripravnikov in za novo zaposlene osebe na območju 
Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave glasila Snežnik 
št. 5, z dne 31. julija 2003 in št. 4, z dne 30. 6. 2006, 
spremembe in dopolnitve) vendar so prejeta sredstva 
porabila nenamensko ali pa so v postopku javnega raz-
pisa navajala lažne podatke, na podlagi katerih so jim 
bila sredstva dodeljena.
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Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg 
vseh splošnih pogojev iz prejšnjih odstavkov, izpolnju-
jejo še naslednje pogoje:

– podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejav-
nosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:

– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 
pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogoje-
na s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 
pro izvajalce,

– podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami 
Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in pre-
strukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244, z dne 
1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17). Podjetja, ki delujejo manj 
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v te-
žavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi-
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je 
v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije.

– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno pre-
jete državne pomoči.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči, 
v skladu z uredbo EU Komisije (EU), št. 1407/2013

Pri dodelitvi pomoči po načelu »de minimis« bo ob-
čina kot dajalec pomoči upoštevala, da:

1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo 
presegel 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gle-
de na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000 evrov),

4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

5) se pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 

če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči,

6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
360/2012,

7) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je pod-
jetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« 
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja 
meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po 
drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« deset let od datuma dodelitve pomoči.
4.2. Pogoji za dodelitev sredstev, vračilo sredstev
1) Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so 

podjetja, ki investirajo v pro izvodni, obrtni ali v objekt za 
izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti 
na območju Občine Ilirska Bistrica. Do sredstev v okvi-
ru tega ukrepa niso upravičena podjetja, ki investirajo 
v objekt izključno za dejavnosti na področju trgovine.

2) Upravičenci iz tega ukrepa morajo zagotoviti 
nova delovna mesta, ki morajo biti povezana z izva-
janjem začetne investicije ali investicije v razširjanje 
oziroma diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in za-
sedena najkasneje v treh letih po dokončani investiciji. 
Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranje-
na – zasedena najmanj tri leta. Izhodiščno stanje za 
novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na 
dan oddaje vloge za sofinanciranje po tem razpisu. Za 
vsakih 50.000 evrov prejete subvencije je upravičenec 
dolžan zagotoviti 0,5 novo zaposlenega za obdobje 
najmanj treh let, od dokončanja investicije in predaje 
v uporabo. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno 
uporabno dovoljenje.

3) Upravičenec, ki ne izpolni drugih pogojev, dolo-
čenih v javnemu razpisu, mora vrniti subvencijo v celoti, 
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpolnjeva-
nje teh pogojev se preverja po preteku rokov, navedenih 
v prejšnjemu odstavku.

V. Upravičeni stroški
Upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgra-

dnjo pro izvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistič-
ne ter razvojno-raziskovalne dejavnosti je:

– strošek nakupa zemljišč v območju IB 82 IG.
VI. Višina odobrenih sredstev: strošek nakupa 

zemljišč se sofinancira v višini največ 90 % vredno-
sti zemljišča, ki mora biti določena s strani poobla-
ščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Vrednost 
zem ljišča za m2 po dodelitvi subvencije ne bo nižja od 
10,00 evrov/m2.
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VII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo 
pogoje

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:

1. Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih oceni Komisija)

Zap. št. Naziv skupine Št. možnih točk Št. doseženih točk
1. Projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let po realizaciji investicije 20
1. 1–3 8
2. nad 3 do 5 12
3. nad 5 do 10 15
4. nad 10 20
2. Vrsta investicije 10
1. Investicija za razširitev oziroma diverzifikacijo dejavnosti 5
2. Investicija uvaja nov produkt ali storitev 10
3. Neto tlorisna površina (v m2) 15
1. manj kot 200 0
2 nad 200 do 1000 5
3. nad 1000 do 3000 10
4. nad 3000 15
4. Sodobna tehnologija 15
1. Investicija nima novih tehnoloških rešitev 8
2. Investicija uvaja tehnologijo, ki izboljšuje delovni proces 12
3. Investicija uvaja visokotehnološke rešitve 15

SKUPAJ 60

2. Kvalitativna merila:

Zap. št. Naziv skupine Pozitivno mnenje Negativno mnenje
1. Ekonomska upravičenost projekta – tržišče
2. Ekonomska upravičenost projekta – realnost izvedbe projekta

Vlogo po kvantitativnih merilih oceni Komisija za 
izvedbo javnega razpisa za dodelitev finančnih spodbud 
(Komisija).

Projekt, ki je prejel 25 ali več od možnih 60 točk po 
kvantitativnih merilih, preide v analizo s kvalitativnimi 
merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 25 točk 
po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje 
v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirana iz jav-
nega razpisa.

Največje možno število točk: največje možno število 
točk na podlagi meril je 60.

3. Merila za določitev višine subvencije
Ocenjevanje vlog
Komisija pripravi predlog prejemnikov sred-

stev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge, ki 
ga predloži pristojnemu organu občinske uprave za na-
men sprejema odločitve o odobritvi sofinanciranja.

Na podlagi odločitve o odobritvi sofinanciranja 
upravičenih stroškov prejme podjetje državno pomoč, 
skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za 
dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni 
stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z oce-
njevanjem po predpisanih merilih upravičene do sofi-
nanciranja, presega razpoložljiva sredstva, si Komisija 
pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino 
doseženih točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pri-
javljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu 
kot sledi:

1. merilu projekcija zaposlitev,
2. neto tlorisna površina,
3. vrsta investicije,
4. sodobna tehnologija,
5. trajnostni vpliv.
Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena 

skladno s pravilnikom.
VIII. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za ka-

terega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz 
točke IV., je proračunsko leto 2020. Sredstva so name-
njena sofinanciranju projektov, ki so realizirani v času od 
1. 1. 2020 do najkasneje 30. 11. 2020.

IX. Vloge, razpisni roki, način prijave
9.1. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega 

roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:

– prijavni obrazec,
– dispozicija projekta,
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
– izpolnjena in podpisana izjava o povezanih pod-

jetjih – enotno podjetje,
– izpolnjena in podpisana izjava o združitvi ali pri-

pojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij,
– izpolnjena in podpisana izjava o kumulaciji po-

moči,
– izpolnjena in podpisana izjava v skladu z Zako-

nom o integriteti in preprečevanju korupcije,
– izjava o številu zaposlenih,
– podpisan vzorec pogodbe.
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K vlogi je potrebno priložiti še zahtevane priloge:
– Poslovni načrt oziroma investicijski program,
– Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz 

bilančnega dobička/izgube za leto 2019, oddano na 
AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2020 predložijo 
računovodske izkaze za obdobje, od dneva ustanovitve 
podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na 
mesec oddaje vloge na razpis,

– Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega do-
kazila ne sme biti starejši od 60 dni, glede na datum 
oddaje vloge in mora biti skladen z zadnjimi objavljenimi 
računovodskimi izkazi – AJPES),

– S.BON – 1 – gospodarske družbe (za podjetnike 
začetnike BON 2),

– S.BON – 1 – samostojni podjetniki (za podjetnike 
začetnike BON 2),

– Potrdilo FURS-a o plačanih obveznostih,
– Izjava vlagatelja o številu zaposlenih, na zadnji 

dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpi-
sana s strani odgovorne osebe,

– Pogodba ali namera o sklenitvi pogodbe o nakupu 
zemljišča.

Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v po-
stavljenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno 
dopolnjena z dodatnimi dokazili in pojasnili v roku, ki ga 
določi Komisija, ki ne sme biti daljši od 8 dni.

9.2. Razpisni rok
Rok za prijavo je 20. 4. 2020.
Prijavitelji oddajo vloge priporočeno po pošti oziro-

ma osebno, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

9.3. Način prijave
Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne 

dokumentacije in vsebinsko nepopolne, bodo s sklepom 
zavržene.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav:

»Ne odpiraj – Javni razpis za spodbujanje investicij 
v izgradnjo pro izvodnih in obrtnih objektov ter objektov 
za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejav-
nosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2020«

in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-

cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Komisija lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Komisija lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi 
Komisija. Komisija bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja 
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile 
formalno popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, se 
zavržejo. Po preteku postavljenega roka dodatne dopol-
nitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumen-
tacija.

Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane predvidoma v 30 dneh po odpiranju 
vlog.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za 

izdelavo vlog, je dosegljiva od dneva objave tega jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka na spletni strani 

Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:

Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: 
tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in

Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: 
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih 
uradnih osebah.

XI. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja 
(ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in ele-
ktronski naslov)) ter zahtevana dokazila obdelovala za 
namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in 
nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi ve-
ljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih 
financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2020.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine 
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebi-
tnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma po-
sredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim po-
oblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, 
pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo 
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru za-
kona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne upo-
rablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 
z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v javnemu 
razpisu ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo 
možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 
podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani 
občine.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 344-1/2020 Ob-1433/20
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah (Uradni list RS, št. 32/93, s sprem.), 27. člena 
Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, 
št. 38/13, 21/18 – ZNOrg), 9. člena Statuta Občine Je-
senice (Uradni list RS, št. 101/15) in 5. člena Odloka 
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne 
službe zavetišča za zapuščene živali na območju Obči-
ne Jesenice (Uradni list RS, št. 7/15), Občina Jesenice 
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 

javne službe zavetišča za zapuščene živali  
na območju Občine Jesenice

1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Je-
senice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel. 
+386(0)4/58-69-200, matična številka: 5874335000, ID 
za DDV: SI 39795888, transakcijski račun: SI56 0124 
1010 0007 593.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o po-
delitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne služ-
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be zavetišča za zapuščene živali na območju Občine 
Jesenice (Uradni list RS, št. 7/15).

3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat 

letno posreduje lokalni skupnosti,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti ži-

vali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo 
zaščito živali.

4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se 
izvaja na območju Občine Jesenice.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
podeli za obdobje petih let. Koncesijsko razmerje začne 
teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe, izvajanje 
javne službe pa se začne 1. 5. 2020.

6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, 

ki mora za podelitev koncesije za izvajanje gospodar-
ske javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon 
o zaščiti živali ter drugi podzakonskimi predpisi, ki po-
drobneje urejajo zaščito živali,

– da ima poravnane davke in prispevke; potrdilo 
FURS ne sme biti starejše od 8 dni,

– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku 
prisilne poravnave ali likvidacije,

– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost 
za izvajanje koncesije,

– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in 
zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,

– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni pro-
gram oskrbe zapuščenih živali,

– da izkaže finančno usposobljenost,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je pred-

met koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo 

z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lah-
ko povzročil tretji osebi,

– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebo-
vane v javnem razpisu.

Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor koncesionarja:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih 

živali,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja,
– oddaljenost zavetišča,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj (in niso opre-

deljene pod točko 3. javnega razpisa).
Merila so podrobneje določena v razpisni doku-

mentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, 

ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna 
Občine Jesenice.

9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na 
razpis

Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 
3. 3. 2020 prispe po pošti oziroma je osebno oddana 

v vložišču Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 
Jesenice, do 3. 3. 2020 do 14. ure.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpi-

sne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 raz-

pisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za 
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za za-
puščene živali),

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpi-
sne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapu-
ščenih živali),

– izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 
razpisne dokumentacije (Izjava 4),

– fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, 
da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek 
delovanja zavetišča,

– reference,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano vete-

rinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega 
varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi 
koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva 
živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča podeljena kon-
cesija),

– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva 
živali,

– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za pre-
voz živali,

– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sani-
tarnem redu zavetišča,

– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zave-
tišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne 
sme biti starejše od 8 dni,

– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji 
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe 
zapuščenih živali.

Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih po-
datkov, bodo kot nepopolne zavržene.

10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 3. 3. 2020 do 14. ure. Pre-

pozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumenta-

cijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na kuver-
to se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.

Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 3. 2020 ob 
10. uri v sejni sobi Občine Jesenice. Predstavniki po-
nudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim 
pooblastilom ponudnika.

Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena po-
polna, pravilna in pravočasna ponudba.

11. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno 
ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z na-
vodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje pri-
javitelja 60 dni.

12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentaci-

jo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjklji-

vo dokumentacijo bo komisija v roku 5 dni od odpiranja 
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vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni od prejema 
obvestila dopolnijo.

Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo 
dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom 
zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravi-
la predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu 
dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odlo-
či z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, 
o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo 
o izbiri je mogoč upravni spor.

Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu 
ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru 
koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko po-
godbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od dne-
va, ko jo je prejel.

Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postop-
ku ne izbere koncesionarja.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
boru koncesionarja: Občina Jesenice bo vse vlagatelje 
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku od-
piranja vlog.

14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno 
pričeti 1. 5. 2020.

15. Informacije in razpisna dokumentacija
Informacije o razpisu dobijo zainteresira-

ni pri mag. Veri Djurić Drozdek po elektronski pošti: 
vera.djuric-drozdek@jesenice.si ter pri Jasni Erman po 
elektronski pošti: jasna.erman@jesenice.si.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od 
dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni 
strani Občine Jesenice http://www.jesenice.si.

Občina Jesenice

Št. 187-5/2020-2 Ob-1435/20
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 13. člena Odloka 
o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s podro-
čja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 108/12, 5/14, 2/16 in 73/19), objavlja

ponovitev javnega razpisa
za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica  
v letu 2020 za programe iz sklopa B

I. V letu 2020 se bodo iz proračunskih sredstev 
sofinancirali naslednji programi s področja zasvojenosti 
v interesu Mestne občine Nova Gorica:

Sklop B
1. program za delo z osnovnošolsko populacijo,
2. program za delo s srednješolsko populacijo,
3. program za delo z eksperimentatorji.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se 

izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota 
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključene samostojne enote.

Predmet tega razpisa niso odhodki za formalno izo-
braževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, stroški 
nakupa ali vzdrževanja nepremičnin in opreme, progra-
mi prijaviteljev, ki isti program prijavijo na druge razpise 
mestne občine in so jim sredstva iz teh razpisov tudi 
odobrena, programi, ki so financirani iz drugih sredstev 
mestne občine.

II. Višina razpisanih proračunskih sredstev zna-
ša predvidoma do 13.000,00 EUR za programe iz sklo-
pa B.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

III. Na javni razpis za sofinanciranje programov 
s področja zasvojenosti se lahko prijavijo:

– nevladne organizacije (društva, ustanove, nepro-
fitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe 
v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi zakonskih pred-
pisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega 
varstva,

– javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci 
s področja socialnega varstva, katerih socialna dejav-
nost je izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje de-
javnosti s področja zasvojenosti.

Za prijavitelje se ne štejejo sub jekti po Zakonu o go-
spodarskih družbah.

IV. Prijavitelji iz točke III. morajo izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– so registrirani za izvajanje programov na področju 
zasvojenosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovi-
tvenem aktu oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa,

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 
prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo 
članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli 
drugih virov),

– program se izvaja na območju in v interesu me-
stne občine,

– program je neprofitne oziroma nekomercialne 
narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine 
odhodkov),

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dne-
vom odpiranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene 
obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov 
za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti, 
če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore 
o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom 
tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih 
dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splo-
šnega pogoja za prijavo,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezul-
tatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno 
s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o var-
stvu osebnih podatkov.

V. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena iz-
ključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod 
rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo 
tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 
14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka 
za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).

VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje 
v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Me-
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stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne 
občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z oznako 
»Javni razpis sofinanciranje programov s področja za-
svojenosti – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti navedeno ime in naslov prijavitelja.

Rok za prijavo na razpis je do četrtka, 5. 3. 2020, 
do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, 
to je do četrtka, 5. 3. 2020, do 10. ure, prispe na naslov 
naročnika oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika 
(I. nadstropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziro-
ma spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru 
dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega 
razpisa navesti tudi: Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.

Odpiranje prijav se bo izvedlo v roku do 5 delovnih 
dni od izteka roka za prijavo na razpis in ga bo vodila 
strokovna komisija.

Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih 
razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena ose-
ba, pristojni organ zavrže s sklepom.

Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga for-
malno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih 
dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopol-
nitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem 
delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov, in sicer 
v roku petih delovnih dni. Po preteku roka za dopolnitev, 
dodatne dopolnitve vlog niso možne. Če stranka vloge 
ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo 
zavrže s sklepom.

VII. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi 
meril za izbor programov: vsebina predloženega pro-
grama (do 70 točk), jasni cilji predloženega programa 
(do 20 točk), metode dela (do 20 točk), jasna in real-
na finančna konstrukcija predloženega programa (do 
40 točk), prijavitelj ima sedež (izpostavo, enoto) v mestni 
občini (20 točk), reference prijavitelja in evalvacija dose-
ganja ciljev in rezultatov programa (do 80 točk). Merila 
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Programi, prispeli na javni razpis, se na podlagi 
meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število točk 
je 250. Končno število točk za posamezen program je 
vsota povprečnih ocen članov komisije in ocene uprav-
nega organa. Program se sofinancira le v primeru, da 
doseže vsaj 70 % možnih točk (najmanj 175 točk od 
možnih 250 točk). Za posamezno razpisano vsebino bo 
izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. 
V kolikor tudi prijavitelj z najvišjim doseženim številom 
točk ne zbere najmanj 70 % možnih točk (175 točk od 
250 možnih), ni izbran nihče od prijaviteljev. Formula za 
izračun sofinanciranja posameznega programa je nave-
dena v odloku in v razpisni dokumentaciji.

V letu 2020 bo mestna občina odobrena sredstva 
za sofinanciranje programov nakazovala skladno z ve-
ljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnej-
ša določila o načinu nakazovanja sredstev, predložitvi 
dokazil o realizaciji posameznega programa in plačilu 
stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 
60 dni od dneva odpiranja vlog.

VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku 
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na 
tel. 05/33-50-352 (Petra Sismond).

Mestna občina Nova Gorica

Št. 6220-0001/2020 Ob-1439/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 — UPB, 

56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 
110/02 – ZGO-I, 126/03 – ZVPOPKD in 16/08 – ZVKD-I) 
ter sklepa št. 6220-0001/2020 o izvedbi javnega razpisa, 
objavlja Mestna občina Slovenj Gradec

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov na področju 

kulturne dediščine v letu 2020  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2020)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrže-

vanja in obnove:
– nepremičnih kulturnih spomenikov na območju 

Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: kulturni 
spomeniki) in

– pročelja objektov znotraj vplivnega naselbinskega 
območja urbanističnega spomenika starega mestnega 
jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji 
objekta v njegovi avtentični pojavni obliki (v nadaljeva-
nju: pročelja objektov znotraj urbanističnega spome-
nika).

V postopku javnega razpisa se:
– upoštevajo razglasitve za spomenike, ki so z Od-

lokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega po-
mena na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Urad-
ni list RS, št. 26/16 – v nadaljevanju »odlok«) razglašeni 
za kulturni spomenik lokalnega pomena in

– objekti, katerih pročelje je z odlokom zaščiteno 
znotraj naselbinskega spomenika in sami niso razglaše-
ni za kulturni spomenik (pri slednjih je upravičen strošek 
le sofinanciranje del na objektih, ki bodo pripomogla 
k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki).

1.1. Pomen in uporaba pojma:
– »kulturni spomenik« je dediščina, ki je z odlokom 

razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena;
– »nepremična dediščina« so nepremičnine ali nji-

hovi deli z vrednotami dediščine, vpisani v register de-
diščine;

– »urbanistični spomenik«: Celotno staro mestno 
jedro Slovenj Gradca je urbanistični spomenik in je kot 
tak pod neposredno spomeniško zaščito. Zato je potreb-
no v historičnem mestnem tkivu varovati vse sestavine, 
ki kakorkoli prispevajo k njegovi spomeniški podobi in 
obenem eksistirajo kot avtentične priče preteklosti. Na 
podlagi Odloka je za ohranitev spomeniškega izgleda 
starega jedra potrebno brezpogojno varovati gabarite 
in fasade. Varstveni režimi za te elemente so podani za 
vsako zgradbo posebej. Pri mestnem jedru kot celoti pa 
je treba poudariti, da se skladno z Odlokom mesto kot 
celota varuje v celoti, torej tudi njegova vedutna podo-
ba, zato je potrebno soglasje spomeniške službe tudi 
pri morebitnih adaptacijah ali nadgradnjah stavb, ki niso 
neposredno pod spomeniško zaščito.

1.2. Splošni cilji javnega razpisa so:
Cilj razpisa je podpreti in spodbuditi naložbe v va-

rovanje kulturnih vsebin nepremične kulturne dediščine, 
obenem pa zagotavljati dostopnost kulturne dediščine 
najširšemu krogu uporabnikov ter spodbujati vlogo kul-
turnih spomenikov v javnem dogajanju. Dolgoročni cilj je 
ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje 
njenega potenciala.

2. Višina razpoložljivih sredstev
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo 

Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračun-
skih sredstev za leto 2020. Razpoložljiva sredstva za 
leto 2020 znašajo 10.000,00 EUR.
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Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sred-
stva v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov, višina 
finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov 
posameznega projekta lahko zagotovi Mestna občina 
Slovenj Gradec, je največ 2.000 EUR oziroma v pri-
meru manjšega števila prijav, se lahko višina slednjega 
zviša in se porazdeli enakomerno na število odobrenih 
projektov. Višina sofinanciranja projekta bo določena 
v znesku najvišje višine sofinanciranja, ki bo določena 
tudi odstotkovno, glede na skupno vrednost realizira-
nega projekta, na podlagi priloženih dokazil o realizaciji 
upravičenih stroškov projekta, razvidni iz začasnega 
oziroma končnega poročila.

3. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so 
namenjena sofinanciranju izbranih projektov, za njihovo 
izvajanje v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

4. Upravičene osebe
Upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta 

razpis, so lastniki, solastniki ali pooblaščeni upravljavci 
objektov in območij kulturne dediščine, ki imajo sami 
status kulturnega spomenika in so locirani na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec ali pa so locirani znotraj 
urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slo-
venj Gradec. V primeru, da je prijavitelj projekta fizična 
oseba, pomeni višina odobrenega sofinanciranega zne-
ska bruto znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripada-
joči znesek akontacije dohodnine.

Predlagatelj lahko prijavi več projektov. V primeru, 
da predlagatelj prijavlja več projektov, mora vsako vlogo 
poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati 
na izključno en kulturni spomenik ali pročelje stavbe.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 

JR-MOSG-KD2020:
1. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Me-

stne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v pri-
meru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gra-
dec za sofinanciranje kulturnih projektov ali projektov 
pa je izpolnil.

2. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali 
v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije — ZIntPK (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2), niti nima omejitve poslovanja na 
podlagi tega zakona.

3. Lastništvo prijavitelj dokazuje z izpisi iz zemljiške 
knjige, v primeru upravljanja ali solastništva pa morajo 
biti priložena tudi vsa pooblastila lastnikov oziroma so-
lastnikov za strinjanje z izvedbo projekta ter pogodbe 
o najemu oziroma uporabi/upravljanju.

4. Izvajalec ima pridobljeno soglasje s strani Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 0E Maribor 
(v nadaljevanju ZVKDS) ter zagotovljen nadzor nad 
izvedbo del s strani ZVKDS.

5. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta 
ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov 
Mestne občine Slovenj Gradec.

6. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov 
o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem pro-
jektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov 
razpisa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, 
skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega zna-
čaja in o varstvu osebnih podatkov.

7. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno 
in razvidno vsebinsko koncipiran.

8. Projekt bo realiziran v letu 2020.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 

k vlogi.
6. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega razpisa do roka za 

končanje projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen 

strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta 
hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni 
zavezanec.

Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških 
posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in 
so lahko:

– stroški sanacije zunanjih sten – zidovi,
– stroški sanacije ali zamenjave strešnih konstrukcij 

in streh – kritin,
– stroški sanacije ali zamenjave zunanjega stavb-

nega pohištva – okna, vrata,
– stroški sanacije ali zamenjave kleparskih elementov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo 

ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali 
objekta, ki je v okviru urbanističnega spomenika me-
stnega jedra.

Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo 
k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali 
objekta, niso upravičeni stroški.

7. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne ob-

čine Slovenj Gradec, bo pravočasne in popolne vloge 
upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene po-
goje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev. Pri izboru 
med predlaganimi projekti bo upoštevana predvsem po 
mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti 
spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno uniče-
nje dela pomembne kulturne dediščine. Prednost pri izbiri 
bodo imeli projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del 
za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije 
ter projekti, ki so po svoji kulturni pričevalnosti, gospo-
darski koristnosti ter turistični zanimivosti v posebnem 
javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov ohranjanja premične in nepremične kulturne dediščine

Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk
A Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu 

Mestne občine Slovenj Gradec do 30 točk
B Stopnja ogroženosti spomenika do 20 točk
C Strokovna priprava in zaokroženost programa do 20 točk
D Finančna konstrukcija programa do 10 točk
E Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku do 7 točk
F Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev za ohranitev spomenika in njegove 

spomeniške funkcije do 7 točk
G Projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji 

kulturnozgodovinske pričevalnosti. do 6 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi predlagatelj, je 100 točk.
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Najvišje možno število točk je 100, financirani pa 
so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 50 točk. Splošni 
in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna po-
dročja javnega razpisa so ovrednoteni s točkami, pri 
čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje 
možno število točk. Višina odobrenih sredstev za projekt 
je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen 
projekt in višine razpoložljivih sredstev.

8. Razpisni rok: razpis se prične 21. 2. 2020 in se 
zaključi 23. 3. 2020.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija poleg besedila razpisa 

obsega:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obra-

zec 3),
4. obvezne priloge (obrazec 4),
5. obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
6. merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
7. obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis (v kuverti z obraz-

cem št. 5), predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh pa-

rafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig 
v pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, 
da se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),

3. izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obra-
zec 3),

4. ostale obvezne priloge (obrazec št. 4):
4.1 Potrdilo o lastništvu ali kopije pogodb o upra-

vljanju ali najemu kulturnega spomenika ali objekta, ki 
se nahaja znotraj urbanističnega spomenika starega 
mestnega jedra Slovenj Gradec.

4.2 Soglasje ZVKDS.
4.3 Kopija gradbenega dovoljenja, če je potrebno 

po Zakonu o graditvi objektov.
4.4 Predlagatelj mora priložiti fotografsko dokumen-

tacijo s prikazom dejanskega stanja kulturnega spome-
nika ali stavbnega fonda.

4.5 Strokovno izdelan popis potrebnih del, z ocenje-
no vrednostjo ali s predračunom predvidenih del.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
naročnika (http://www.slovenjgradec.si). Naročila in ob-
jave, natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot origi-
nalni obrazci; izvajalci lahko dokumentacijo v razpisnem 
roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, in sicer 
v glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in četrtek 
od 8. do 14. ure, sreda od 8. do 12. in 14. do 16. ure ter 
v petek od 8. do 12. ure).

10. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti 

do zaključka razpisnega roka, to je do 23. 3. 2020, na 
naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika 
do 23. 3. 2020 do 14. ure. Vloga mora biti predložena 
v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem 
za kuverto (obrazec št. 5). Vloga mora biti izpolnjena 
na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem 
roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge.

Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih 
obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim po-
gojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene 
iz postopka nadaljnje obravnave. Oddaja vloge pomeni, 
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročena na pošto do vključno 23. 3. 2020, o čemer priča 
poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne 
občine Slovenj Gradec do dne 23. 3. 2020 do vključno 
14. ure. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne 
vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisna dokumentacija po določbah točke 9. Za vlo-
go neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne 
izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 5. 

11. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 

nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno, oziroma niso bile 

vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge 

bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih 
dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj Gradec, 
dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno ne-
popolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom 
o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa 
JR-MOSGKD2020.

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog 
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 25. 3. 2020, 
v sejni sobi v 1. nadstropju in se bo pričelo ob 11. uri.

Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje 
v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog ob-
vestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede 
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja 
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno 
prejel tudi pogodbo, ki jo bo moral podpisano vrniti na 
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne 
vrne v določenem roku, se bo smatralo, da od sofinan-
ciranja projekta z javnimi sredstvi Mestne občine Slovenj 
Gradec odstopa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projek-
ta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj 
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne 
sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko 
v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. 
če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj Gradec 
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva 
vračila.

Dodatne informacije:
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil 

v zvezi s tem razpisom je mag. Alenka Primožič, Odde-
lek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne 
zadeve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po 
pošti ali na e-naslov: info@slovenigradec.si. Odgovori 
na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od posta-
vitve objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj 
Gradec, zavihek »za občana«, javni razpisi. Vprašanja 
se lahko postavijo do 18. 3. 2020.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 6100-0013/2020 Ob-1440/20
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Zakona 

o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 
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111/13, 68/16 in 61/17) ter Sklepa št.: 6100-0013/2020-1 
o izvedbi javnega razpisa, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov na področju 

kulture v letu 2020  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2020)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike 

ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih 
javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe jav-
ne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja 
v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalite-
tne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in 
raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni 
razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.

Pomen in uporaba pojma kulturni projekt:
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih iz-

vajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena 
celota (gledališka predstava, koncert, razstava, izdano 
literarno delo inp.) in bo v celoti izveden v letu 2020.

Splošni cilji javnega razpisa so:
Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za me-

sto pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost 
kulturnega dogajanja v občini na različnih področjih kul-
ture in niso izključno komercialnega značaja.

2. Področje javnega razpisa
Sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov na po-

dročjih:
– glasbe,
– vizualnih dejavnosti,
– intermedijske in avdiovizualne ustvarjalnosti,
– kulturno umetnostne dejavnosti in
– literature.
3. Višina razpoložljivih sredstev in sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo 

Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračun-
skih sredstev za leto 2020. Predvidena razpoložljiva 
sredstva za leto 2020 znašajo 15.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja: Zaprošeni znesek sofinanci-
ranja za posamezni projekt ne more presegati 70 % ce-
lotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta. Višina 
sofinanciranja projekta bo določena v znesku najvišje vi-
šine sofinanciranja, določene tudi procentualno glede na 
skupno vrednost realiziranega projekta, na podlagi prilo-
ženih dokazil o realizaciji upravičenih stroškov projekta, 
razvidnih iz začasnega oziroma končnega poročila.

V primeru, da je prijavitelj projekta fizična oseba, 
pomeni višina odobrenega sofinanciranega zneska bru-
to znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripadajoči zne-
sek akontacije dohodnine.

4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so 
namenjena sofinanciranju izbranih projektov, in sicer 
za njihovo izvajanje v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 
2020.

5. Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lahko 
podajo vloge za ta razpis, so nejavni zavodi, ustanove, 
društva in zveze društev, ki delujejo na razpisanih kul-
turnih področjih. Prijavitelji so lahko tudi druge pravne 
osebe zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na 
razpisanih področjih. 

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpi-

su JR-MOSG-KP2020:
1. Prijavitelj iz prvega stavka 5. točke je registriran 

in deluje na področju kulturno-umetniške dejavnosti na 
območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kakovost do-

sedanjega izvajanja kulturnih dejavnosti oziroma refe-
renc oceni strokovna komisija.

2. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Me-
stne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v pri-
meru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gra-
dec za sofinanciranje kulturnih projektov pa je izpolnil.

3. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali 
v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2), niti nima omejitve poslovanja na 
podlagi tega zakona.

4. Za isti projekt na javni razpis poda vlogo le en 
prijavitelj.

5. Pri prijavi na javni razpis, se upoštevajo vsebine, 
navedene v točki 2.

Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, 
bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.

6.2 Drugi pogoji in omejitve:
1. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta 

ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov 
Mestne občine Slovenj Gradec ali JSKD-ja, OI Slovenj 
Gradec.

2. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov 
o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem pro-
jektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov 
razpisa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, 
skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega zna-
čaja in o varstvu osebnih podatkov.

3. Projekt sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa ter izpol-
njuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 tega razpisa.

4. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno 
in razvidno vsebinsko koncipiran.

5. Projekt ima razviden časovni plan in načrtovane 
učinke.

6. Projekt bo realiziran v letu 2020.
7. Projekt je izvedljiv – izvajalec ima potrebne pro-

store in druga materialna sredstva, znanje in kadre za 
izvedbo projekta.

8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno navesti 
vsebine projekta, ki jih izvaja izključno v lastni produkciji, 
vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci in 
vsebine, za katere nudi samo tehnično, prostorsko in 
podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi avtonomni 
izvajalci.

9. Projekt ima razdelan in uravnotežen finančni 
načrt, z izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz ka-
terega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo zasta-
vljenega projekta.

10. Predlagatelj projekta lahko sodeluje na tem 
razpisu z enim projektom, lahko pa kot partner sodeluje 
tudi v drugih projektih.

11. Prijavitelj bo, v primeru doseženega dogovora 
o sofinanciranju, brezplačno izvedel ponovitev izbrane-
ga projekta, na eni izmed javnih prireditev občine, pri 
čemer bo slednja krila morebitne dodatne materialne 
stroške, ki bi pri tem nastali, v obdobju do 31. 12. 2020.

Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili 
v vlogi.

7. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri 

aktivnostih, ki so neposredno povezane s projektom, 
sprejetim v sofinanciranje in so v skladu s predmetom 
in namenom razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOSG, morajo 
biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja.

Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 

vezani izključno na izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
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– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 
zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih 

sofinancerjev projekta (prepoved dvojnega financiranja),
– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod 

pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno 
potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila,

– upravičen strošek je lahko tudi strošek za po-
gostitev udeležencev projekta oziroma prireditve, pod 
pogojem, da je opredeljen v finančni strukturi v okviru 
prijave in da ta strošek ne presega 5 % vrednosti projek-
ta in da je iz dokazil razvidno, da se dokazila nanašajo 
na projekt in da

– časovno sovpadajo v časovnico projekta,
– upravičen strošek je lahko tudi prostovoljno delo 

na osnovi določil Zakona o prostovoljstvu (Uradni list 
RS, št. 10/11, 16/11 — popr. in 82/15) in področnih pod-
zakonskih aktov, pod pogojem:

– da obseg prostovoljskega dela ne sodi v okvir 
višine sofinanciranja projekta, lahko pa se upošteva 
v okviru skupne vrednosti projekta,

– da je prijavitelj prostovoljsko delo in obseg pro-
stovoljskega dela predvidel že v prijavi na javni razpis,

– da prijavitelj k zahtevku in poročilu o realizaciji 
projekta priloži dokumentacijo o priglasitvi prostovolj-

skega dela (iz katerega je razvidno, da je bila priglasitev 
še pred pričetkom projekta) in poročilo o opravljenem 
prostovoljstvu, skladno z določili zakonodaje.

Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo 
breme, ki ga nosi izvajalec. Neupravičeni so naslednji 
stroški:

– stroški za nakup opreme (npr. nakup računalni-
kov, pisarniške opreme itd.) ali investicije,

– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, 
popravila itd.),

– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 

osnovne dejavnosti prijavitelja (nematerialni stroški: 
električne energije, telefon, internet, komunalna itd.),

– drugi stroški, ki jih prijavitelj v prijavi na javni raz-
pis ne predvidi.

Če bo Mestna občina Slovenj Gradec ugotovila, 
da je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila 
odobrena za isti namen tudi iz drugih javnih virov 
financiranja, se lahko pogodba o sofinanciranju raz-
dre, upravičenec pa bo dolžan Mestni občini Slovenj 
Gradec povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva, 
s pripadajočimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva 
vračila sredstev.

8. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne 

občine Slovenj Gradec, bo pravočasne in popolne vloge 
upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene 
pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov

Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk
A inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta do 40 točk
B predviden doseg projekta do 10 točk
C finančna konstrukcija projekta do 10 točk
D udeležba na občinskih, regijskih, državnih ali mednarodnih prireditvah do 6 točk
E aktualnost projekta za MOSG do 20 točk
F predviden način izvedbe projekta do 7 točk
G partnerstva v projektu do 7 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj, je 100 točk.

Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna 
razpisna področja javnega razpisa JR-MOSG-KP2020 
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem 
kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje 
možno število prejetih točk je 100. Sofinancirani bodo 
tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja na pod-
lagi kriterijev prejeli najmanj 70 točk. Višina odobrenih 
sredstev za kulturni projekt je odvisna od skupne višine 
prejetih točk za posamezen kulturni projekt in razpolo-
žljivih sredstev.

Komisija za kulturo si pridružuje pravico, da v okvi-
ru finančnih sredstev odobri manjše število projektov, ki 
bodo dosegli najvišje število točk, ne glede na morebitno 
doseganje najmanj 70 točk.

9. Razpisni rok: razpis se prične 21. 2. 2020 in se 
zaključi 23. 3. 2020.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, poleg besedila razpisa, 

obsega:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe (obrazec 2),

3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. obvezne priloge (obrazec 4),
5. obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
6. merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
7. obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo 

dokumentacijo:
1. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 

(obrazec 1),
2. vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh pa-

rafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig 
v pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, 
da se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),

3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. ostale obvezne priloge (obrazec št. 4):
4.1. Potrdilo o statusu – izpis iz Ajpesa (brez obraz-

ca),
4.2. Dokazilo o prostorskih sposobnostih (lastni-

štvo, najemna pogodba itd.) (brez obrazca),
5. obrazec za kuverto, ki ga prilepite na kuverto 

(obrazec 5).
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Izvajalcu k vlogi ni potrebno priložiti obrazcev šte-
vilka 6 in 7.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
naročnika (http://www.slovenigradec.si), v zavihku »Na-
ročila in objave«. Natisnjeni obrazci s spletne strani 
veljajo kot originalni obrazci.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti 

do zaključka razpisnega roka, to je do 23. 3. 2020, na 
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika 
do 23. 3. 2020 do 14. ure.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpol-
njenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec 
št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpi-
snih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj 
lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način 
kot velja za pošiljanje vloge.

Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih 
obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim po-
gojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene 
iz postopka nadaljnje obravnave. Za prepozno se šteje 
vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključ-
no 23. 3. 2020, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila 
oddana v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec do 
dne 23. 3. 2020 do vključno 14. ure. Za formalno nepo-
polno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih 
zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po 
določbah točke 10.

Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izva-
jalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni 
v točki 5.

12. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 

nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno oziroma niso bile pra-

vočasno vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge 

bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih 
delovnih dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj 
Gradec, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili for-
malno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge 
s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MO-
SGKP2020.

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog 
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 25. 3. 2020, 
v sejni sobi v 1. nadstropju, in se bo pričelo ob 9. uri.

Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje 
v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog ob-
vestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede 
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja 
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno 
prejel tudi pogodbo, ki jo bo moral podpisano vrniti na 
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od 
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne 
bo vrnil v določenem roku, bo Mestna občina Slovenj 
Gradec smatrala, da od sofinanciranja projekta z javnimi 
sredstvi Mestne občine Slovenj Gradec odstopa.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projek-
ta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj 
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta 

ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako 
lahko, v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obvezno-
sti (npr. če projekt ni izveden), Mestna občina Slovenj 
Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev, z za-
konitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja sredstev 
do dneva vračila.

Dodatne informacije:
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil 

v zvezi s tem razpisom je mag. Alenka Primožič, Odde-
lek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne 
zadeve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po 
pošti ali na e-naslov: info@slovenigradec.si. Odgovori 
na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od posta-
vitve objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj 
Gradec, zavihek »javni razpisi«. Vprašanja se lahko 
postavijo do 18. 3. 2020.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 410-0002/2020-1 Ob-1463/20
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob 

Soči za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19), Pravilnika 
za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/04, 
Uradni list RS, št. 13/18), Pravilnika o sofinanciranju 
programov in projektov drugih društev iz proračuna Ob-
čine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 78/07), Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turiz-
ma v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 2/20), Pra-
vilnika za vrednotenje programov organizacij in društev 
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini 
Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 2/20) Občina Kanal 
ob Soči objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih, turističnih, 

socialno-humanitarnih in ostalih društev  
in organizacij iz proračuna Občine Kanal ob Soči 

za leto 2020
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 

5213 Kanal, tel. 05/39-81-200, faks 05/39-81-223, e-po-
šta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.

2. Predmet razpisa: programi kulturnih, turističnih, 
socialno-humanitarnih in drugih stanovskih (upokojen-
ska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …) 
društev in organizacij.

3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki 
za posamezne vrste družbenih dejavnosti.

4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje pro-
gramov:

– na področju ljubiteljske kulture (postavka 4180130) 
54.850,00 EUR,

– na področju mladinske kulture, ki se ukvarja 
z glasbeno vzgojnim izobraževalnim procesom (po-
stavka 4180140) 2.820,00 EUR,

– na področju turizma (postavka 4140080) 
23.850,00 EUR,

– na področju socialno humanitarnih organizacij 
(postavka 4200120) 24.000,00 EUR,

– na področju stanovskih društev skupaj 
19.438,00 EUR, in sicer: za programe veteranskih or-
ganizacij (postavka 4180200) 4.638,00 EUR, za so-
financiranje upokojenskih društev in drugih posebnih 
skupin (postavka 4180210) 10.800,00 EUR in za sofi-
nanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (po-
stavka 4180270) 4.000,00 EUR.
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5. Merila za sofinanciranje: programi bodo vredno-
teni v skladu s sprejetimi merili in kriteriji v veljavnih 
pravilnikih. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2020.

6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključ-

no na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen-

tacijo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 
Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. 
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani 
www.obcina-kanal.si.

7. Rok in način oddaje prijav
Vloge morajo biti predložene do 23. 3. 2020 do 

12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobo-
de 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno 
v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje 
za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj 
navedenega datuma in ure.

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti 
s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in 
z oznako programa, za katerega predlagatelj kandidira. 
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošilja-

telja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči).
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-

som: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
prejmejo interesenti v tajništvu Občine Kanal ob Soči 
(tel. 05/39-81-200).

9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Izvedeno bo najkasneje 

v 10 dneh po izteku roka za prijavo.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni naj-

kasneje v roku 30 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi 
izvajalci bo županja sklenila pogodbe, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

10. Na spletni strani občine www.obcina-kanal.si je 
istočasno objavljen tudi

– Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih 
objektov v Občini Kanal ob Soči za leto 2020.

– Razpisni pogoji za sofinanciranje letnega progra-
ma športa v Občini Kanal ob Soči v letu 2020.

Občina Kanal ob Soči

Št. 410-0005/2020-1 Ob-1466/20
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Ura-

dni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 9. člena Odloka 
o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Ka-
nal ob Soči (Uradni list RS, št. 70/19) in 7. člena Letnega 
programa športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 9/20) Občina Kanal ob Soči objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 

Kanal ob Soči za leto 2020
1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ 

(v nadaljevanju: JR): Občina Kanal on Soči; Trg svobode 
23, 5213 Kanal.

2. Predmet JR
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v ob-

čini v letu 2020 sofinancirajo naslednja področja:
Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine v za-

vodih VIZ (ŠVOM-VIZ):
– projekt naučimo se plavati (NSP),
– šolska športna tekmovanja (ŠŠT).

– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
(ŠVOM-P):

– celoletni prostočasni programi za otroke in mla-
dino: do 5, do 15, do 19 let,

– celoletni pripravljalni programi za otroke: U-6, 
U-7, U-8, U-9, U-10, U-11.

– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport (ŠVOM-U):

– celoletni tekmovalni programi za otroke in mla-
dino: U-12/13, U-14/15, U-16/17; U-18/19.

– Kakovostni šport odraslih (KŠ):
– celoletni tekmovalni programi odraslih.

Organiziranost v športu:
– delovanje športnih društev.
Športne prireditve in promocija:
– organizacija in izvedba lokalno pomembnih špor-

tnih prireditev.
3. Upravičeni izvajalci LPŠ
Na JR lahko kandidirajo izvajalci iz 4. člena odloka, 

ki so upravičeni izvajalci LPŠ, če izpolnijo naslednje 
pogoje:

– imajo sedež v Občini Kanal ob Soči,
– so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ naj-

manj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, 
ena od registriranih dejavnosti pa je:

– delovanje športnih klubov (SKD: 93.120) ali
– druge športne dejavnosti (SKD: 93.190),

– izvajajo programe/področja skladno z odlokom in 
LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnju-
jejo vse pogoje javnega razpisa,

– imajo za prijavljene programe/področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 

ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za opravljanje 
dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so raz-
vidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, 
zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

4. Merila za vrednotenje področij športa in posebni 
pogoji JR: na JR prispele vloge bodo vrednotene v skla-
du z določbami odloka in LPŠ 2020 (Pogoji in merila).

5. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih 
sredstev na JR znaša 56.280,00 €. Proračunska sred-
stva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o pro-
računu občine za leto 2020 in LPŠ 2020.

6. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva mo-
rajo biti v celoti porabljena najkasneje do 31. 12. 2020.

7. Razpisni rok: rok za prijavo na JR je do vključno: 
23. 3. 2020 do 12. ure.

8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obve-
ščanje o izidu JR

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 
obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za 
izvedbo JR v roku deset dni od zaključka JR in ne bo 
javno. V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s po-
manjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osem dni 
od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 
osem dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopol-
njena, bo s sklepom zavržena.

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
pogojev, določenih v besedilu JR in razpisne dokumen-
tacije za posamezno razpisano področje.

Kandidati bodo s sklepom direktorja občinske upra-
ve o izidu razpisa obveščeni v roku osmih dni po sprejeti 
odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo županja občine 
podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2020.
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9. Način dostave vlog
Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2020 

mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zra-
ven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vlogo (program EXCEL) pošljite na e-naslov: 
lora.zimic@tic-kanal.si.

Natisnjeno, podpisano in žigosano vlogo (obrazca: 
»SPLOŠNO« in »IZJAVA«) v zaprti ovojnici pošljite pri-
poročeno po pošti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg 
svobode 23, 5213 Kanal ali osebno oddajte v tajništvu 
občine. Vloga mora biti pravilno označena, in sicer:

– polni naslov pošiljatelja
– pripis »Javni razpis – Šport 2020 – Ne odpiraj!«
– polni naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči, 

Trg svobode 23, 5213 Kanal).
Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravoča-

sno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedene-
ga datuma in ure.

10. Kontaktne osebe za dodatne informacije o JR
Informacije in navodila za sodelovanje na JR dobijo 

kandidati na občini.
Kontaktna oseba: Lora Zimic Mugerli, e-pošta: 

lora.zimic@tic-kanal.si, tel. 05/39-81-216.
11. Informacije o razpisni dokumentaciji: kandidati 

lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu ob-
čine v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na 
voljo na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si.

Občina Kanal ob Soči
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Razpisi delovnih mest

 Ob-1421/20
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slo-
venije na predlog notarke mag. Nataše Počkaj razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki mag. Nataši Počkaj iz Maribora
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-1422/20
Na podlagi 9. sklepa 3. redne seje Sveta zavoda 

OŠ Škofljica z dne 3. 2. 2020, Svet zavoda OŠ Škofljica, 
Klanec 5, 1291 Škofljica, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o za-

poslitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– overjeno dokazilo o izobrazbi,
– overjeno dokazilo o nazivu,
– overjeno dokazilo o opravljenem strokovnem iz-

pitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– overjeno dokazilo o opravljenem ravnateljskem 

izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po za-
četku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),

– potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec 
Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku oziroma da zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem 
sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uve-
den kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost,

– program vodenja šole za mandatno obdobje in
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izku-

šnjami
pošljite v zaprti ovojnici do 2. 3. 2020 na naslov: 
Svet zavoda Osnovne šole Škofljica, Klanec 5, 

1291 Škofljica, s pripisom »Prijava na razpis za rav-
natelja/ico«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Škofljica

 Ob-1424/20
Na podlagi 8. in 9. sklepa 5. seje Sveta zavoda 

Lesarske šole Maribor z dne 11. 2. 2020, Svet zavoda 
Lesarske šole Maribor (LŠ Maribor), Lesarska ulica 2, 
2000 Maribor, razpisuje delovni mesti

ravnatelja/ravnateljice
1. Srednje lesarske in gozdarske šole LŠ Maribor  

2. Višje strokovne šole LŠ Maribor
Imenovani/-a ravnatelj/-ica Srednje lesarske in goz-

darske šole bo hkrati opravljal/-a tudi funkcijo direktor-
ja/direktorice LŠ Maribor v okviru istega mandata.

Kandidati/-ke morajo za imenovanje za funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/2012 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Imeti morajo pedago-
ške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje šole. K vlogi morajo priložiti program 
vodenja šole kot organizacijske enote, kandidati/-ke za 
ravnatelja/-ico Srednje lesarske in gozdarske šole pa 
tudi program vodenja celotnega zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. september 2020.
Izbrana kandidata bosta imenovana za mandatno 

dobo 5 let. Če bo izbran/-a in imenovani/-a kandidat/-ka, 
ki ni za nedoločen čas zaposlen/-a na Lesarski šoli Mari-
bor, bo pogodba o zposlitvi sklenjena za določen čas, to 
je čas trajanja mandata, in za polni delovni čas.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (o izobrazbi, nazivu, pedagoško-andragoški iz-
obrazbi in strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu ozi-
roma nazivu predavatelja/-ice VSŠ, delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz 
kazenske evidence in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka 
ni v kazenskem postopku, ki ne smeta biti starejša od 
30 dni, program vodenja šole in zavoda ter življenjepis) 
pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh od objave razpisa na 
naslov Svet zavoda Lesarske šole Maribor, Lesarska 
ulica 2, 2000 Maribor, s pripisom:

1. »Za razpis ravnatelja/-ice Srednje lesarske in 
gozdarske šole – ne odpiraj«

2. »Za razpis ravnatelja/-ice Višje strokovne šole 
– ne odpiraj«.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Lesarske šole Maribor

Št. 0141-3/2020/1 Ob-1441/20
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
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127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije 
(Uradni list RS, št. 60/03, 37/08 in 10/09), Ministrstvo za 
kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Narodni muzej Slovenije

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopa-
nih v dejavnosti muzeja;

– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje 
področja dela zavoda;

– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji 

ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šo-
lal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini 
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega 
jezika na dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja sve-
tovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola 
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih sre-
čanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješol-
skem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega 
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika 
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazi-
lom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziro-

ma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenščine;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po pred-
hodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega 
zavoda imenovala za direktorja javnega zavoda za ob-
dobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o za-
poslitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega 
zavoda Narodni muzej Slovenije.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javni razpis – direktor – Narodni muzej Slovenije« 
v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na na-
slov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana 
ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informa-
cij v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cven-
kel Lesjak, tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: 
marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1442/20

Na podlagi sklepa Sveta Vrtca Slovenske Konji-
ce št. 11/5 z dne 5. 2. 2020, Vrtec Slovenske Konjice, 
Usnjarska cesta 12, 3210 Slovenske Konjice, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja – m/ž
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z določilom prvega odstavka 
v zvezi s petim odstavkom 53. člena Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 – UPB, 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZP-CP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, mandat 
bo nastopil predvidoma dne 1. 9. 2020. Za čas mandata 
bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposli-
tvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju), vključno 
s potrdilom sodišča, da kandidat ni v kazenskem postop-
ku (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli sodišču zoper 
kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo de-
janje zoper spolno nedotakljivost) in potrdilom o neka-
znovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje), pošljite 
v 15 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS, na 
naslov: Svet vrtca, Vrtec Slovenske Konjice, Usnjarska 
cesta 12, 3210 Slovenske Konjice, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
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Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obveščeni o imenovanju v za-
konitem roku, po zaključenem postopku.

Svet vrtca, Vrtec Slovenske Konjice

Št. 0141-4/2020 Ob-1461/20
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP) in tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustano-
vitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 67/03, 30/06 – ZVDAGA, 4/09 in 67/19), Mini-
strstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljub ljana
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-

didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 

arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v ar-

hivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji 

ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiri-
letno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne 
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slo-
venščine po javno veljavnem izobraževalnem programu 
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da 
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspe-
šno opravil preizkus po izobraževalnem programu za 
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šo-
lal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed tujih jezikov ali je 6 mesecev ali več 
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem 
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na do-
diplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetov-
nega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobra-
ževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega 
jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih 
ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem 
izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je raz-
vidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno 
zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki iz-
kazuje znanje jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 

programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje na področju arhi-
vske dejavnosti,

2. poznavanje področja dela arhiva,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela 

v arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziro-

ma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega stro-
kovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenščine;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandida-
ta, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta 
javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda 
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo 
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javne-
ga zavoda Zgodovinski arhiv Ljub ljana.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javni razpis – direktor – ZAL« v tridesetih dneh po 
objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov 
ministrstva: gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom, je Tjaša Milač, tel. 01/369-58-77.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

Št. 0141-5/2020 Ob-1478/20
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje (Uradni list RS, št. 39/10, 9/16 in 50/16), 
Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno 
mesto

direktorja
javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobraz-
bo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje 
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v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer iz 
stroke s področja dela muzeja,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja 
dela muzeja,

– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela 
v kolektivu,

– obvlada slovenski jezik in angleški jezik na višji 
ravni in dodatno obvlada najmanj en svetovni jezik na 
osnovni ravni.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja angleškega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju angleškega jezika ali dokazilom, da se je 
kandidat šolal v angleškem jeziku (pridobil stopnjo izo-
brazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, 
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo 
izobrazbe v okviru študija angleškega jezika ali je 6 me-
secev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti 
v tujini v angleškem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz 
angleškega jezika na dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetov-
nega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobra-
ževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega 
jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih 
ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem 
izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je raz-
vidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno 
zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki iz-
kazuje znanje jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja muzeja v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 

programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje s področja dela mu-
zeja,

2. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v ko-
lektivu

(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenščine;

– izjavo o znanju angleškega jezika na višji rav-
ni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in 
izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje 
pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandi-
data, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, 
imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih 
let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Mu-
zej za arhitekturo in oblikovanje.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – MAO« v tridesetih dneh 
po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za 
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana ali na elektronski 
naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom, je Tjaša Milač, tel. 01/369-58-77.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo
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 Ob-1434/20
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 
z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.
ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo Javnega poziva 78FS-PO19
Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne 

mobilnosti v podjetjih
Javni poziv 78FS-PO19 Finančne spodbude za na-

ložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (Uradni 
list RS, št. 80/19) se spremeni tako, kot sledi:

Tretji in četrti odstavek 1. točke (predmet in namen 
javnega poziva) besedila javnega poziva se spremenita 
tako, da se sedaj glasita:

»Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več 
v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključe-
na ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem 
besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A – mobilnostni načrti
B – parkirišča za kolesa in kolesarnice za zapo-

slene ali javno izposojo koles (na podlagi koncesijske 
pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva),

C – električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za služ-
beno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske 
pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva),

D – polnilnice za električna vozila, ki se nahajajo 
v neposredni bližini lokacije podjetja, in so namenjene 
polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo,

E – polnilnice za vozila na vodik, ki se nahajajo 
v neposredni bližini lokacije podjetja, in so namenjene 
polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo,

F – prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov 
z njih v realnem času,

G – registratorji odhoda/prihoda za trajnostne na-
čine prevoza.«

Prvi odstavek 2. točke (upravičene osebe) besedila 
javnega poziva se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe 
zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in 
druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, 
ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene de-
javnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki 
Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.«

Za prvim odstavkom 2. točke (upravičene osebe) 
besedila javnega poziva se doda odstavek, ki se glasi:

»Do spodbude niso upravičene osebe:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko skla-

da ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po po-
godbah sklenjenih z Eko skladom,

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije,

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač 
ali socialnih prispevkov,

– gospodarske družbe in zadruge v težavah skla-
dno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,

Druge objave

– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

– ki imajo blokiran transakcijski račun.«
Tretji odstavek 2. točke (upravičene osebe) besedi-

la javnega poziva se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Spodbuda pri ukrepih B, D, E, F in G je lahko 

dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v ne-
premičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem 
odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.«

Prvi odstavek 6.b točke (odplačilna doba) besedila 
javnega poziva se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 
naložbe in je določena v postopku presoje kreditne spo-
sobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja. Odvisna 
je od posameznega ukrepa in v nobenem primeru ne 
more presegati 15 let. V primeru časovno omejenega 
izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na pod-
lagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene 
koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na 
veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za 
daljše obdobje, vendar mora v tem primeru vlagatelj ob 
vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je 
podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.«

K točki 7 (dodatne zahteve in pogoji) besedila jav-
nega poziva se doda odstavek, ki se glasi:

»g) lastništvo sofinancirane naložbe
Predmet sofinanciranja pri ukrepih od B do G mora 

biti v lasti upravičene osebe, kar mora biti razvidno iz 
poslovnih knjig.«

V točki 8 (Pogoji za črpanje kredita) se pod a) 
(Sklenitev kreditne pogodbe) za prvim odstavkom doda 
odstavek, ki se glasi:

»Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi po-

slovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugo-
toviti,

– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega raz-
merja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,

– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zasto-
pnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper 
katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 35100-4/2017-29 Ob-1477/20

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona 
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 
38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljamo

popravek
Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč  

za gradnjo stanovanj
V Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč 

za gradnjo stanovanj (Uradni list RS, št. 9/20) se drugi 
odstavek pravilno glasi:

»Za izvajanje javnega poziva Sklad namenja 15 mi-
lijonov evrov iz lastnih virov. Poraba sredstev javnega 
poziva je zaradi trajanja projektov predvidena sukce-
sivno v letih od 2020 do 2023. Javni poziv je odprt do 
dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta Stanovanjskega 
sklada RS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma 
najkasneje do 31. 12. 2023.«
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V Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč 
za gradnjo stanovanj (Uradni list RS, št. 9/20) se zadnji 
odstavek pravilno glasi:

»Veljavnost javnega poziva: predmetni prenovljeni 
javni poziv prične veljati dan po objavi v Uradnem listu 
RS. Ponudbe – vloge prispele do pričetka veljavnosti in 
uporabe tega poziva, o katerih še ni bilo odločeno, se ne 
obravnavajo po določbah Javnega poziva za nakup sta-
novanj (Uradni list RS, št. 40/17, 56/17, 17/19 ali 48/19), 
temveč po določbah veljavnega poziva, o čemer bodo 
ponudniki tudi pisno seznanjeni.«

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,  
javni sklad

Št. 41001-806/2019-16 Ob-1499/20
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 

Maribor, vezano na javni poziv promotorjem k oddaji 
vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega 
partnerstva za projekt »Izgradnja garažne hiše in po-
slovnih objektov na zemljišču pod pomožnim nogome-
tnim igriščem ob Strossmajerjevi ulici v lasti Mestne 
občine Maribor«, pod št. Ob-3501/19, stran 2533, ki je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/19, objavlja

podaljšanje roka
za oddajo vlog o zainteresiranosti za sklenitev 

javno-zasebnega partnerstva
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je najkasneje 

do 10. 3. 2020 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo 
dne 10. 3. 2020 ob 12. uri, na naslovu javnega partnerja, 
sejna soba, II. nadstropje.

Mestna občina Maribor

 Ob-1462/20
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-

vitelje, da objavlja Javni poziv za sofinanciranje pred-
hodnih arheoloških raziskav na območju naselbin-
ske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 
2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo, oznaka: JP-PAR-2019.

Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arhe-
oloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, 
ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege 
izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zago-
tovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi 
izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih 
izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih po-
vršin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne de-
diščine.

Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slo-

venije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim 

kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstrani-
tev arheološke ostaline,

– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno 
odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izve-
dle v pogodbenem roku.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-
nih za poziv, je 65.000,00 evrov.

Poziv bo trajal od 21. 2. 2020 do 31. 5. 2020 ozi-
roma do porabe sredstev (do objave zaključka poziva).

Besedilo javnega poziva bo 21. 2. 2020 objavlje-
no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.

gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/ 
javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 012-16/2020/2 Ob-1498/20

Na podlagi 9., 10. in 14. člena Zakona o nagradah 
in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-razisko-
valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 
79/17) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
objavlja

javni poziv
za predlaganje kandidatov za člane Odbora 

Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj 
za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni  
in razvojni dejavnosti, ki jih v Odbor imenuje  

Vlada Republike Slovenije
1. Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne do-

sežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(ZNPRRD; Uradni list RS, št. 93/05 in 79/17) v 10. členu 
določa, da ima Odbor Republike Slovenije za podelitev 
nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstve-
no-raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljevanju: 
Odbor) 14 članov oziroma članic (v nadaljevanju: čla-
ni) in predsednika oziroma predsednico (v nadaljeva-
nju: predsednik). Sestavljen je tako, da je upoštevana 
spolna uravnoteženost članov in da so zastopana vsa 
področja znanstvenih ved.

Predsednik in člani Odbora so imenovani za dobo 
štirih let tako, da se pri prvem imenovanju za sedem 
članov odbora določi mandat dveh let, za ostale pa štiri 
leta. Predsednik in člani Odbora ne morejo biti imeno-
vani dva zaporedna mandata.

Delo članov Odbora je častno in brezplačno.
2. ZNPRRD v 9. členu določa, da Odbor imenu-

je Vlada Republike Slovenije izmed uveljavljenih razi-
skovalcev. Kandidate za člane Odbora predlagajo Slo-
venska akademija znanosti in umetnosti, univerze in 
visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske 
organizacije in posamezni raziskovalci.

3. Navedeni javni poziv je namenjen predlaganju 
sedmih kandidatov za člane Odbora v letu 2020 za man-
datno dobo štirih let.

4. ZNPRRD v 10. členu določa, da je Odbor se-
stavljen tako, da je upoštevana spolna uravnoteženost 
članov, zato še posebej vabimo k predlaganju kandidatk.

5. Za posameznega predlaganega kandida-
ta predlagatelj (pravna oseba ali posamezni raziskova-
lec) predloži naslednje podatke: ime in priimek; datum 
rojstva; raziskovalni naziv; stopnjo izobrazbe; naziv or-
ganizacije v kateri je zaposlen in delo, ki ga opravlja; 
stalno prebivališče; telefonsko številko; e-poštni naslov; 
izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandida-
turo in kratko utemeljitev predloga.

V imenu pravne osebe mora predlog posredovati 
pooblaščena oseba pravne osebe.

6. Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz 
druge in pete točke predložiti tudi najpomembnejše re-
ference kandidata za člana Odbora. Predlog za članstvo 
v Odboru predlagatelji posredujejo pisno na naslov: Re-
publika Slovenija, MIZŠ, Sektor za znanost, Masarykova 
16, Ljub ljana, z oznako: »kandidati za člane Odbora za 
nagrade«. Predlog za članstvo v Odboru za nagrade 
mora MIZŠ prejeti do vključno petka, 3. aprila 2020. 
Predlogi, ki ne prispejo pravočasno in ne bodo pravilno 
označeni, ne bodo upoštevani.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Št. 360-34/2020/3 Ob-1483/20

Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s četrtim od-
stavkom 392. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja

poziv
za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika 

in dva člana sveta Agencije za energijo
S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za po-

sredovanje prijave za imenovanje predsednika in dveh 
članov sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo 
ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva 30. Svet agen-
cije sestavlja predsednik in pet članov, ki se imenujejo 
za dobo šest let, pri čemer se vsaka tri leta imenuje po-
lovica članov sveta. Trije kandidati (predsednik in dva 
člana) bodo tako imenovani za obdobje šestih let. Član 
sveta je lahko še enkrat ponovno imenovan, pri čemer 
se imenovanje za predsednika šteje tudi za imenovanje 
za člana sveta.

Za predsednika ali člana sveta agencije se lahko 
prijavi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali 
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, 
ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo 
izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;

– je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, 
ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike;

– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 
na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še 
ni bila zbrisana;

– ni poslanec Državnega zbora Republike Sloveni-
je, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali 
član organa politične stranke;

– ne opravlja funkcije župana ali podžupana v ob-
čini.

Kandidat za predsednika ali člana sveta ne sme biti:
– funkcionar v državnem organu;
– javni uslužbenec v državnem organu;
– zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
– član organa vodenja ali organa nadzora pri izva-

jalcu energetskih dejavnosti.
Kandidat za predsednika ali člana sveta ali z njim 

povezana oseba ne sme:
– imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih 

dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so 
izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima nave-
dena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasoval-
ne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca 
energetskih dejavnosti ali

– opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave 
blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko 
vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana 
sveta v okviru njegove funkcije.

Za povezano osebo se šteje:
– zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zu-

najzakonski partner ali partner v registrirani istospolni 
partnerski skupnosti ali sorodnik v ravni vrsti do vključno 
drugega kolena;

– pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta 
v svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da 
ima on ali oseba iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki 
jo obvladuje, večinski delež v kapitalu te pravne osebe 
ali večino glasovalnih pravic v organu upravljanja ali 
nadzora te pravne osebe.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila 
in dokumente:

– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
– reference o strokovnosti;
– dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za ka-

znivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa 
obsodba še ni bila zbrisana oziroma izjavo, da dovoljuje, 
da si potrdilo organ lahko pridobi sam iz uradnih evidenc 
(potrdilo iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih 
sodb oziroma sklepov o prekrških);

– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vla-

de Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa 
politične stranke;

– izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžu-
pana v občini;

– izjavo, da za kandidata ni podan kateri od razlo-
gov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;

– izjavo, da za kandidata oziroma z njim povezano 
osebo iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan 
kateri od razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;

– življenjepis na Europass obrazcu;
– pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pri-

pravljen sprejeti.
Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministr-

stvo lahko povabilo na razgovor.
Listo kandidatov bo ministrstvo poslalo Vladi Repu-

blike Slovenije, ki bo oblikovala predlog liste kandidatov 
in jo posredovala Državnemu zboru Republike Sloveni-
je. Tudi Vlada Republike Slovenije lahko sama predlaga 
kandidata za predsednika in člana sveta agencije.

O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike 
Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Repu-
blike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil 
Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili 
in dokumenti v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS 
na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljub ljana, 
s pripisom »Za poziv za predsednika oziroma člana sveta 
Agencije za energijo«. V prijavi naj kandidati navedejo, ali 
podajajo prijavo za predsednika ali člana sveta, pri čemer 
je možno, da isti kandidat z isto prijavo poda hkrati vlogo 
za predsednika in za člana sveta Agencije za energijo.

Vse dodatne informacije dobite pri Maši Vrhovnik, 
kontakt: masa.vrhovnik@gov.si ali na tel. 01/478-82-44.

V besedilu tega poziva uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtral-
ni za moške in ženske.

Ministrstvo za infrastrukturo

 Ob-1425/20
Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78, 

3320 Velenje, ki ga zastopata generalni direktor mag. 
Marko Mavec in direktorica mag. Mojca Letnik, na pod-
lagi Sklepa 3.2/11-2-2020, sprejetega na seji Poslovod-
stva Premogovnika Velenje dne 11. 2. 2020, kot organi-
zator prodaje objavlja

javno zbiranje ponudb1

za prodajo »Kompleksa Avtokamp Jezero«  
in »Zemljišča čolnarna«, Velenje

1 Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot va-
bilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena 
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo).

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska 
cesta 78, 3320 Velenje.
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II. Opis predmeta zbiranja ponudb
Predmet prodaje je
– »Kompleks Avtokamp Jezero«, ograjen prostor 

za kampiranje v izmeri 22.259 m2, ID znak parcela 
964 937/0 in del zemljišča ID znak parcela 964 922/6 
v izmeri ca. 2.700 m2 (v teku je postopek parcelacije, 
natančna površina bo znana po zaključenem geodet-
skem postopku). V ograjenem prostoru se nahajata 
dva objekta (gostinski objekt in recepcija), št. stavbe 
439-1, površina 152 m2 in št. stavbe 440-1, površina 
151 m2. Kamp ima priključek za elektriko, vodovod in 
kanalizacijo;

– »zemljišče Čolnarna«, ki se nahaja na severno 
zahodnem delu kampa. Ograjeno zemljišče v izmeri 
ca. 550 m2 leži na parcelnih št. ID znak parcela 964 
922/6 in 964 3557, k.o. Velenje (v teku je postopek par-
celacije, natančna površina bo znana po zaključenem 
geodetskem postopku).

Prednost pri nakupu bo imel ponudnik, ki bo oddal 
tudi ponudbo za Kompleks Avtokamp Jezero.

Izhodiščna (orientacijska) ponudbena cena za 
»Kompleks Kamp Jezero« znaša 870.000 EUR. Izho-
diščna (orientacijska) ponudbena cena za »zemljišče 
Čolnarna« znaša 15.000 EUR.

Davek od prodaje (DDV ali davek na promet ne-
premičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Da-
vek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) 
in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca. Plačilo 
celotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.

III. Način in rok plačila varščine za resnost po-
nudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pi-
snih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe 
za »Kompleks Kamp Jezero«, ki znaša 20.000 EUR, 
za »zemljišče Čolnarna« 1.000 EUR in jo ponudnik 
najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača na 
TRR pri GB d.d, Kranj, št. SI56 0700 0000 3362 207, 
z obveznim sklicem na 1-2020. Potrdilo o plačani var-
ščini je obvezna sestavina ponudbe. Plačana varščina 
se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim 
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti in brez drugih 
obveznosti organizatorja najkasneje v roku 10 dni od 
dneva sklenitve prodajne pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom.

IV. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo 
domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji.

V. Sestavine ponudbe
Ponudniki pripravijo izvod ponudbene dokumen-

tacije, ki jo sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane 
priloge iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo 
dokumentacijo predložiti na predpisanih obrazcih (pri-
loga razpisa). Ponudba mora vsebovati:

– podatke o ponudniku,
– zavezujočo ponudbo z navedbo predmeta zbira-

nja ponudb in višino ponujene cene brez dajatev (brez 
DDV ali davka na promet z nepremičninami),

– originalno potrdilo o plačani varščini,
– izjavo glede razkritja kupca o povezanosti oseb,
– izjavo kupca, da mu je poznana vsebina razpisa 

ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje,
– dokumentacijo o usposobljenosti ponudnika – 

pogoji sodelovanja,
– izjavo o nekaznovanosti oseb,
– vzorec pogodbe,
– pisno pooblastilo, overjeno pri notarju, v kolikor 

v postopku pravna oseba sodeluje po pooblaščencu.
Postopek zbiranja ponudb poteka v slovenskem ali 

angleškem jeziku. Ponudbena dokumentacija, ki se na-
naša na javno zbiranje ponudb, je lahko napisana v slo-

venskem ali angleškem jeziku. Zahtevana potrdila so 
lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

VI. Predložitev zavezujočih ponudb in rok za od-
dajo ponudb

Ponudbene dokumentacije se bodo štele za pra-
vočasne, če bodo predložene v zaprtih kuvertah najka-
sneje do roka za oddajo ponudb; to je do ponedeljka, 
2. 3. 2020, do vključno 12. ure oziroma z možnostjo 
podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kup-
ca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje, na naslov 
prodajalca: Premogovnik Velenje, d.o.o., Upravljanje 
s premoženjem, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, 
s pripisom: »Ne odpiraj – Zbiranje ponudb prodaja ne-
premičnin Kamp Jezero«.

Ovojnica mora imeti na zadnji strani napisan na-
slov pošiljatelja.

Prepozno poslanih ponudb prodajalec ne bo upo-
števal in jih bo izločil iz postopka odpiranja ponudb ter 
jih neodprte vrnil ponudnikom. Ponudbe bo v roku 7 dni 
od prejema obravnavala komisija. Odpiranje ponudb 
ni javno.

VII. Merila za izbor ponudnika: kriterij za izbor 
najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse 
zahtevane pogoje. Nepremičnina bo prodana ponu-
dniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, 
da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom 
poslovodstva izbran za najugodnejšega ponudnika. Or-
ganizator izvaja dvofazni postopek zbiranja ponudb. 
V prvi fazi ponudniki na podlagi javne objave predložijo 
izhodiščno zavezujočo ponudbo, v drugi fazi (ki ima 
lahko več krogov oziroma izborov), v katero prodajalec 
vključi dodatna pogajanja o ponudbeni ceni, ponudni-
ki predložijo končno zavezujočo ponudbo. V primeru 
prejema več ponudb z navedbo enake najvišje cene, 
se bodo s temi ponudniki, v roku 14 dni po opravljenem 
odpiranju ponudb, izvedla dodatna pogajanja. Izbran 
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

VIII. Sklenitev pogodbe in rok plačila
Prodajalec bo po končanem postopku izbire po-

nudnika pridobil potrebna soglasja, ki predstavljajo 
odložne pogoje za sklenitev pogodbe in zajemajo so-
glasje nadzornih organov oziroma družbenika. Izbrani 
ponudnik bo povabljen k podpisu pogodbe v roku, do-
ločenem s strani prodajalca. V primeru, da do podpisa 
pogodbe v določenem roku ne pride zaradi razlogov 
na strani ponudnika, se šteje, da ponudnik odstopa od 
svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V tem primeru 
lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika ali razveljavi prodajni 
postopek in obdrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne 
sklene v roku. Plačana varščina za resnost ponudbe 
ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni.

Izbrani ponudnik mora v roku 45 dni od overitve 
podpisa prodajalca na pogodbi plačati celotno kupnino 
na podlagi izstavljenega računa na transakcijski račun 
prodajalca. Overjen izvirnik prodajne pogodbe, do ka-
tere je upravičen kupec, se deponira pri prodajalcu ali 
po dogovoru pri notarju, do plačila celotne kupnine. 
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega 
posla. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovor-
jenem roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec 
plačano varščino zadrži.

IX. Drugi pogoji
– Ponudba je veljavna samo, če je podana za ce-

loten predmet zbiranja ponudb;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 

150 dni od roka za oddajo ponudbe, z možnostjo spo-
razumnega podaljšanja;
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– Nakup poteka po načelu videno – kupljeno;
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire naj-

ugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s po-
nudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, ali katerimkoli po-
nudnikom, je izključena.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitveni 

prospekt so na voljo na spletni strani Premogovnika 
Velenje, d.o.o., na povezavi http://www.rlv.si/si/dezin-
vestiranje/1585.

Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponu-
dniki na naslovu natalija.sovic-jelenko@rlv.si ali po 
tel. 03/899-65-56.

Premogovnik Velenje, d.o.o.
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Št. 2153-27/2006/41(1324-03) Ob-1416/20
V register političnih strank se pri politični stranki 

Slovenski ljudski stranki, s kratico imena SLS in se-
dežem v Ljub ljani, Beethovnova ulica 4, ter z matično 
številko: 1029711000, vpiše sprememba naslova sede-
ža stranke v: Ljub ljana, Gospodinjska ulica 8.

Št. 2153-4/2018/8(1324-03) Ob-1438/20
V register političnih strank se pri politični stranki 

Davkoplačevalci se ne damo več!, s skrajšanim ime-
nom Davkoplačevalci, s kratico imena DP in s sede-
žem v Zrkovcih, Cesta ob lipi 10, ter z matično števil-
ko: 1030108000, vpiše sprememba statuta, sprememba 
imena v: Zelena dežela – ZaDa, sprememba skrajša-
nega imena v: ZELENA DEŽELA, sprememba kratice 
imena v: ZaDa, sprememba znaka, sprememba sedeža 
stranke v: Drtija, Drtija 4a, sprememba zastopnika in 
sprememba programa stranke. Znak stranke je v obliki 
tipografskega zapisa, napisan v linearni pisavi, hori-
zontalen in obkrožen z lovorovim vencem. Znak stran-
ke predstavlja 19 lovorovih listov, povezanih v sklenjen 
krog oziroma venec. Barva listov se preliva iz temno 
zelene v svetlo zeleno. Na sredini lovorovega venca je 
kratica imena stranke: ZaDa. Tekst je sestavljen iz črk 
v naslednjem zaporedju: najprej velika tiskana črka Z, 
nato mala tiskana črka a, nato velika tiskana črka D in 
se konča z malo tiskano črko a. Kratica imena stranke 
(ZaDa) je upodobljena z različico pisave Clarendon Blk 
Black in je zelene barve. Zelena barva se preliva iz te-
mno zelene v svetlo zeleno barvo. Barvna shema zelene 
barve po CMYK lestvici je: C 85,37; M 32,01; Y 100; 
K 23,01; in C 63,54; M 0; Y 100; K 0.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Jurij Kočar, roj. 
13. 2. 1972, državljan Republike Slovenije, s stalnim pre-
bivališčem: Zalog pri Moravčah 16, Zalog pri Moravčah.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-15/2019-3 Ob-1010/20
Iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti 

Kranj se z dnem dokončnosti izbriše hramba Statuta 
SINDIKATA ADRIA AIRWAYS, s sedežem na naslovu: 
Zgornji Brnik 130, Brnik - Aerodrom, ki so bila vpisana 
pod zaporedno št. 218.

Št. 101-14/2019-2 Ob-1049/20
Iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti 

Kranj se z dnem dokončnosti izbriše hramba Pravil SIN-
DIKAT POŠTE SLOVENIJE PE KRANJ s sedežem na 
naslovu: Poštna ulica 4, Kranj, ki so bila vpisana pod 
zaporedno številko 135.

Št. 101-1/2020-4 Ob-1183/20
V hrambo pri Upravni enoti Ormož se vzamejo pra-

vila Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Sloveni-
je, Sindikat reševalcev Ormož, SZSSS Sindikat reševal-
cev Ormož, ki so bila sprejeta na podlagi določil Statuta 
Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije.

Pravila sindikata reševalcev Ormož so z dne 14. 1. 
2020 vpisana v evidenco statutov sindikatov Upravne 
enote Ormož pod zaporedno številko 50, pod nazivom 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, 
Sindikat reševalcev Ormož. Skrajšano ime: SZSSS 
Sindikat reševalcev Ormož. Sedež sindikata je: Ulica 
dr. Hrovata 4, 2270 Ormož.

Matična številka sindikata je 1148389.

Št. 101-1/2020/5 Ob-1359/20
Ugotovi se, da so Pravila Samostojnega sindikata 

delavcev občinske uprave Občine Trebnje, na naslo-
vu Goliev trg 5, 8210 Trebnje, vpisana v evidenco sin-
dikatov pod zap. št. 56, prenehala veljati dne 4. 2. 2020 
in se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-3/2020-6 Ob-1369/20
Pravila organizacije sindikata delavcev Ministr-

stva za delo, družino in socialne zadeve, (skrajšano 
ime: Sindikat delavcev MDDSZ), Štukljeva c. 44, 1000 
Ljub ljana, ki so bila vpisana pri Izpostavi Center na pod-
lagi odločbe št. 101-37/2008-2 z dne 21. 7. 2008, pod 
zaporedno št. 323, se z dnem izdaje odločbe UEL Izpo-
stave Bežigrad št. 101-3/2020 z dne 3. 2. 2010, hranijo 
pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Bežigrad in se vpi-
šejo v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.: 1/2020.

Evidence sindikatov
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 Ob-1417/20

Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo 
in bančništvo.

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub-
ljana, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana.

Pravne osebe, ki imajo najmanj pet odstotni de-
lež glasovalnih pravic: Abanka d.d., Ljub ljana, Banka 
Intesa Sanpaolo d.d., Koper, Banka Sparkasse d.d., 
Ljub ljana, BKS Bank AG, Avstrija, Sberbank banka 
d.d., Ljub ljana, Delavska hranilnica d.d. Ljub ljana, 
Deželna banka Slovenije d.d., Ljub ljana, Gorenjska 
banka d.d., Kranj, Hranilnica LON d.d., Kranj, Addiko 
Bank d.d., Ljub ljana, Nova Kreditna banka Maribor 
d.d., Maribor, Nova Ljub ljanska banka d.d., Ljub ljana, 
Primorska hranilnica Vipava d.d., Vipava, SID banka 
d.d., Ljub ljana, SKB banka d.d., Ljub ljana, UniCre-
dit Banka Slovenija d.d., Ljub ljana, SKB LEASING 
d.o.o., Ljub ljana, Summit Leasing Slovenija d.o.o., 
Ljub ljana in RCI Banque, Francija, bančna podružni-
ca Ljub ljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: 
direktorica mag. Stanislava Zadravec Caprirolo.

Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Jože 
Lenič, Jozef Kausich, Andrej Plos, Mario Henjak, Kle-
men Bajt, Gašpar Ogris-Martič, Sabina Župec Kranjc, 
Blaž Brodnjak, Sibil Svilan, Vojka Ravbar, Marco Giuse-
ppe Esposito, Mitja Otorepec.

 Ob-1423/20

Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si.
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Nazorjeva 

ulica 1, 4000 Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5 % kapitala oziroma 

upravljavskih pravic: Gorenjski glas, časopisno pod-
jetje, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj 
(35,7974 %), Delo Časopisno založniško podjetje 
d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljub ljana (10,0000 %), 
Marija Volčjak, Virmaše 15, 4220 Škofja Loka 
(13,1826 %), Cvetko Zaplotnik, Srednja Bela 10a, 4205 
Preddvor (5,6821 %).

Direktorica družbe: Marija Volčjak.
Organ upravljanja družbe: Skupščina družbenikov.

 Ob-1430/20

Na podlagi Zakona o medijih Radio Gorenc d.o.o., 
Balos 4, Tržič, objavlja:

Več kot 5 % lastniški delež imajo: 1. Občina Tr-
žič, Trg svobode 18, Tržič – 21,11 %; 2. Janez Štimec, 
Mirke 15b, Vrhnika – 78,89 %.

Direktor: Janez Štimec.

 Ob-1431/20

Družba: PRAK d.o.o., Gregorčičeva 6, 9000 Mur-
ska Sobota.

Medij: TV AS.
Družbenik: Anton Weingerl, 51 % lastnik, Simon Ba-

lažic, 49 % lastnik.
Direktor: Simon Balažic.
Odgovorni urednik: Simon Balažic.

Objave po Zakonu o medijih

 Ob-1436/20

Imena medijev: Svet24, SVET24.si.
Izdajatelj: SVET24, informativne vsebine, d.o.o., 

Vevška cesta 52, 1260 Ljub ljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glaso-

valnih pravic imajo: Alena Nardini, Lucija, Obala 144F, 
6320 Portorož – 100 %.

Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Klun, direktor.

 Ob-1437/20

Ime medija: Radio Krka.
Izdajatelj: RADIO KRKA Novo mesto d.o.o., Ljub-

ljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glaso-

valnih pravic imajo:
– 19 % – DOLENJSKI LIST NOVO MESTO d.o.o., 

Ljub ljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
– 19 % – NEP TRADE d.o.o., Agrokombinatska 

cesta 12, 1000 Ljub ljana
– 19 % – KRALJ IVAN, Velike Brusnice 86, 8321 

Brusnice
– 19 % – LUXURIA d.o.o. Ljub ljana, Žaucerjeva 

ulica 12, 1000 Ljub ljana
– 10 % – DZS INVESTICIJE d.o.o., Dalmatinova 

ulica 2, 1000 Ljub ljana
– 9 % – CURATOR NOVA d.o.o., Središka ulica 4, 

1000 Ljub ljana
– 5 % – MARMED d.o.o., Brodska cesta 8, 1000 

Ljub ljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Aurelia Florina Pa-

pež, direktorica.

 Ob-1451/20

Ime medija: tiskani mediji: Finance, Moje Finance, 
Manager, Strokovni časopis, Medicina danes, Medicina 
in ljudje, Trendi, Slovenija vas vabi!, Arija; elektronski 
mediji: finance.si, mojefinance.si, manager-on.net, star-
taj.si, izvozniki.si, biznisplus.si, agrobiznis.si, ovinu.si.

Izdajatelj: Časnik Finance, časopisno založništvo 
d.o.o.

Naslov: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.
Firma in sedež pravne osebe: Bonnier Business 

Press AB, Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm, Šved-
ska.

Delež kapitala: 100 %.
Osebe pooblaščene za zastopanje: Peter Frankl, 

direktor, Dunja Turk, prokurist.

 Ob-1452/20

Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljub ljana.
Medij: NET TV, NET XXL.
Zvrst medija: televizijski program.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe 

oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premo-
ženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 
5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic: Sivent 
d.o.o., Dunajska cesta 270, Ljub ljana, Showtec d.o.o., 
Mlinska ulica 22, 2000 Maribor.



Stran 582 / Št. 10 / 21. 2. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja: Bo-
jana Vinkovič.

Ime in priimek članov nadzornega sveta družbe: 
družba nima nadzornega sveta.

 Ob-1465/20

Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki 
imajo v premoženju družbe Tv Celje d.o.o. najmanj pet 
odstotni delež kapitala: Ivan Pfeifer, Ob Strugi 23, 3313 
Polzela – 51 %, Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12, 
3000 Celje – 49 %.
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Izvršbe

VL 83297/2018 Os-1334/20
Na naslovu Ulica Staneta Severja 9, 2000 Mari-

bor, številka stanovanja 24 v petem nadstropju, številka 
stavbe 1426, številka parcele 1621/1, katastrska občina 
Spodnje Radvanje 678, v skupni velikosti 56,77 m2, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VI N 518/2019 Os-3675/19
Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št. 

VI N 518/2019 sklenilo:
Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca Zo-

rana Mijovića se postavi Urška Uranjek, odvetnica v Žalcu.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 

udeleženca v postopku, dokler nasprotni udeleženec 
oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
ali dokler center za socialno delo ne sporoči, da je po-
stavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2019

I 137/2019 Os-1327/20
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi zoper dol-

žnika Saša Kolman, Jeze 11, Šmartno pri Litiji, sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžnika Saša Kolman, 

Jeze 11, Šmartno pri Litiji, se imenuje odvetnik Sašo 
Ostrožnik ml., Kešetovo 4, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 31. 1. 2020

P 2393/2018-IV Os-1940/19
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 

svetovalki Maji Polončič, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Uroša Tavzelj, Bloška Polica 11, Grahovo, Cerknica, 
zoper toženo stranko Ido Tavzelj, neznan naslov, zaradi 
razveze zakonske zveze, dodelitve mld. otrok, določitve 
preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika, 
dne 8. aprila 2019 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenu-
je odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 4. 2019

0865 I 2299/2017 Os-1159/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Addiko Bank d.d., matična št. 1319175000, davčna 
št. 75482894, Dunajska cesta 117, Ljub ljana, ki ga za-
stopa zak. zast. Tadej Krašovec, Dunajska cesta 117, 

Objave sodišč

Ljub ljana – dostava, po Nataši Radkovič, Dunajska 
cesta 117, Ljub ljana – dostava, proti dolžniku Danielu 
Geratič, EMŠO 0406974500481, Ulica Taško Karadža 
26/1-33, Skopje, zaradi izterjave 10.198,60 EUR, sklenilo:

Dolžniku se postavi začasni zastopnik – odvetnik 
Marko Bobič, Tehnološki park 19, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 1. 2020

VL 111137/2019 Os-1337/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek 

za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slo-
vensko zavarovalno združenje Gospodarsko interesno 
združenje, Železna cesta 14, Ljub ljana, ki ga zastopa Si-
mona Dolinar, Verovškova ulica 60B, Ljub ljana – dosta-
va, proti dolžniku Romanu Štirn, Einspielerjeva ulica 6, 
Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Kastelic 
Vinko – odvetnik, Rakovniška ulica 23, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 70.624,11 EUR, sklenilo:

Dolžniku Romanu Štirn, Einspielerjeva ulica 6, Ljub-
ljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vinko 
Kastelic, Rakovniška ulica 23, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 2. 2020

Z 346/2018 Os-1120/20
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sodelav-

ki Jasmini Štandeker, v izvršilni zadevi upnice Republike 
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zasto-
pa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, 
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zoper 
dolžnico Lorry Ella Hlade, Valero Circle Oak Park 144, 
California, ZDA, zaradi izterjave 6.582,71 EUR s pp, 
o postavitvi začasnega zastopnika dolžnici, izven naro-
ka, 14. januarja 2020, sklenilo:

Dolžnici Lorry Ella Hlade, s stalnim prebivališčem: 
Valero Circle Oak Park 144, California, ZDA, se na pod-
lagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnico dr. Ur-
ško Kežmah, Titova cesta 2A, 2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2020
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Dn 112639/2019 Os-1171/20
Okrajno sodišče v Murski Soboti je v zemljiško-

knjižni zadevi dne 16. 12. 2019 sklenilo:
Nasprotni udeleženki Mary Ann Tartal se v predme-

tni zemljiško knjižni zadevi na podlagi 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP in z drugim odstavkom 120. člena Zakona o ze-
mljiški knjigi – ZZK-1 postavlja začasni zastopnik odve-
tnik Katalinič Daniel iz Murske Sobote, ki bo nasprotno 
udeleženko v tem postopku zastopal vse do takrat, 
dokler nasprotna udeleženka ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler pristojni organ ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 12. 2019

I 345/2019 Os-1250/20
Okrajno sodišče v Murski Soboti je v izvršilni zadevi 

upnika Slovensko zavarovalno združenje, gospodarsko 
interesno združenje, Železna cesta 14, Ljub ljana, zoper 
dolžnika Domna Godvajs, Kardoševa ulica 2, Murska 
Sobota, zaradi izterjave 1.401,05 EUR s pp, dne 23. ja-
nuarja 2020 sklenilo:

Dolžniku, sedaj neznanega prebivališča, se v pred-
metni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ, postavlja začasna zastopnica odvetnica Simona 
Horvat iz Murske Sobote, ki bo dolžnika v tem postopku 
zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 1. 2020

IV N 132/2019 Os-1230/20
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s sklepom 

IV N 132/2019 z dne 21. 1. 2020 drugemu nasprotnemu 
udeležencu Jožetu Turičniku, katerega prebivališče ni 
znano, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Andrejo 
Pikl, Šolska ulica 9, Slovenj Gradec.

Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi 
četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o neprav-
dnem postopku-1.

Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 1. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 735/2019 Os-1016/20
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojnem Damjanu Sevšku, roje-
nem 16. 3. 1980, državljanu RS, vdovcu, umrlem 13. 9. 
2019, nazadnje stanujočem Titova ulica 4, Radeče.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike, 

da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 12. 2019

D 315/2016 Os-1248/20

Pri tukajšnjem sodišču teče dodatni zapuščinski po-
stopek po pokojnem Šterk Juriju, sinu Petra, roj. 13. 5. 
1899, nazadnje stanujočem v Čepljah 16, umrlem 7. 3. 
1973, ravno tam. Njegovo dodatno zapuščino predsta-
vlja solastninski delež na zemljišču Agrarne skupnosti 
Čeplje.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, so nje-
gove dedinje tudi njegove sestre Mihelič Mary, Šutke 
Katarina, Rajkovič Roza in Mavrin Francka, ki naj bi vse 
živele v Ameriki, vendar njihovi naslovi niso znani. Še 
tega se ne ve, ali so te zapustnikove sestre sploh še 
žive ali ne.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva zgoraj navedene zapustnikove sestre oziroma 
njihove dediče, v kolikor so pokojne, da se v roku ene-
ga leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na 
sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tu-
kajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico 
do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče o dedovanju 
dodatne zapuščine pokojnega odločilo v skladu z Zako-
nom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 1. 2020

D 333/2000 Os-1256/20

Okrajno sodišče v Kočevju je v zapuščinski zadevi 
po pokojni Meglen Kristini, hčerki Jožefa, roj. Meglen, 
roj. 23. 5. 1909, upokojenki, drž. Republike Slovenije, 
nazadnje stanujoči v Potiskavcu 1, umrli 24. 9. 2000 rav-
no tam, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom 
Zakona o dedovanju dediču Ferkulj Petru, ki je nezna-
nega prebivališča v tujini, najverjetneje v Kanadi, posta-
vilo začasnega zastopnika odvetnika Kumelj Tomaža 
iz Kočevja.

Začasni zastopnik bo dediča Ferkulj Petra zastopal, 
dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma center za socialno delo ne sporoči, 
da je dediču postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 15. 1. 2020

D 160/2019 Os-1039/20

Zapuščinska zadeva: po pok. Vladu Radičeviću, 
sinu Andrije Radičevića, roj. dne 3. 1. 1952, državljanu 
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RS, nazadnje stanujočem Tinjan 82, Škofije, ki je umrl 
dne 10. 12. 2018.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugo-
tovilo, da je bil zapustnik Vlado Radičević sin Andrije 
Radičevića (25. 9. 1921–5. 8. 1959) in Stane Radi-
čević (19. 12. 1926–4. 2. 1999), ki sta oba že davno 
pokojna. Zapustnik ni imel bratov in sester. Zapustnik 
je umrl samski, s tem da je imel eno hčer Petro Ška-
bar, s katero nista imela stikov. Edina zakonita dedinja 
v 1. dednem redu (zapustnikova hči) se je dedovanju 
odpovedala. K dedovanju bi bile zato poklicane osebe, 
ki sodijo v krog zakonitih dedičev v 2. dednem redu 
(zakonec in zapustnikovi starši oziroma zapustnikovi 
bratje in sestre ter njihovi potomci), ki pa so že pokojni 
oziroma jih zapustnik ni imel, zaradi česar bi bili k de-
dovanju poklicani dediči 3. dednega reda, ki pa sodišču 
niso znani.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 1. 2020

D 252/2017 Os-1077/20
Zapuščinska zadeva; po pok. Pavlu Bračku, sinu 

Evalda, roj. dne 18. 10. 1951, nazadnje stanujočem 
v Kopru, Kozlovičeva ulica 19, ki je umrl dne 16. 2. 2017.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 1. 2020

D 389/2018 Os-1079/20
Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod 

opravilno številko D 389/2018 v teku zapuščinski posto-
pek po pokojni Danijeli Mulec, rojeni 7. 6. 1977, umrli 
15. 11. 2018, nazadnje stanujoči Cankarjeva ulica 8, 
Pragersko.

Ker so se zakoniti dediči (potomci zapustnice) od-
povedali dedovanju po pokojni Danijeli Mulec, sodišče 
na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zako-
na o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, 
spletni strani naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, oziroma, če se bo zapuščini odpo-
vedal začasni zastopnik dediča neznanega naslova Ka-
pila Chaharja, bo sodišče odločilo, da postane dodatna 
zapuščina lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 9. 1. 2020

Oklici pogrešanih

N 46/2019 Os-1377/20
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predla-

gatelja Boštjana Volk, Stomaž 21, Dobravlje, postopek 
o razglasitvi pogrešanega Franca Bratina, neznanega 
bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer 
Bagi Ambrožič Kordić, odvetnica v Cerknem, za mr-
tvega.

Iz pridobljenih listin izhaja, da se je Franc Bratina 
rodil dne 24. 4. 1911 v Stomažu št. 10, Dobravlje, očetu 
Kristjanu Bratini in materi Rozaliji Bratina, roj. Furlan. 
Zakonsko zvezo je sklenil z Rozalijo Sonago, v Rimu 
dne 18. 11. 1944. Drugi podatki o nasprotnem udele-
žencu ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Franca Bratine, naj javijo tukajšnjemu sodišču 
v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu 
RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski tega 
sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogreša-
nega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 6. 2. 2020

N 8/2019 Os-1253/20
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče postopek pod opr. 

št. N 8/2019, da se razglasi za mrtvo Marijo Gatej, naza-
dnje stanujoča Dolenji Novaki 20, 5282 Cerkno.

Sodišče je postopek za razglasitev za mrtvo za-
čelo na predlog predlagateljice Republike Slovenije, ki 
jo zastopa Državno odvetništvo, Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo, pridobiva nepremičnine za po-
trebe gradnje in rekonstrukcije državnih cest. Državno 
javno cesto sestavlja tudi nepremičnina parc. št. 96/45 
k.o. 2341 Dolenji Novaki, pri kateri je vknjižena lastnin-
ska pravica v korist Marije Gatej, Dol. Novaki 20, 5282 
Cerkno. Znano je, da je bila lastninska pravica v korist 
pogrešane vknjižena na podlagi Deželne postave od 
1. 2. 1887, št. 12 Dež. zak. in odobrenega operata o raz. 
občinskih zemljišč, vloženo v zemljiško knjigo dne 7. 10. 
1913 pod Dn št. 334/13 in predstavlja tudi zadnje poroči-
lo o pogrešani. Po tem datumu o pogrešani ni nobenega 
poročila, prav tako na podlagi razpoložljivih podatkov ni 
mogoče pridobiti drugih podatkov o pogrešani.

Pogrešana Marija Gatej je bila torej leta 1913 še 
živa, hkrati pa je to tudi zadnje znano poročilo o njej. 
Verjetno je, da pogrešana ni več živa in v zadnjih petih 
letih o njej ni bilo nobenega poročila.

Mariji Gatej je bila postavljena skrbnica za poseben 
primer, in sicer odv. Vesna Fašink iz Idrije.

Naslovno sodišče s tem oklicem poziva vse, ki kaj 
vedo o življenju pogrešane Marije Gatej, da to sporoči-
jo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo 
sodišče po poteku tega roka pogrešano Marijo Gatej 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 28. 1. 2020

N 16/2019 Os-1331/20
Okrajno sodišče v Trebnjem v nepravdni zade-

vi predlagatelja Petra Gerlica, Dečja vas 14, Trebnje, ki 
ga zastopa Odvetniška družba Simčič in Panjan, o.p., 
d.o.o., iz Novega mesta, zoper nasprotnega udeležen-
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ca Franca Gerlica, roj. 17. 4. 1932, Šmaver 4, Dobrnič, 
ki ga zastopa skrbnik za poseben primer odvetnik Jurij 
Gros, Baragov trg 1, Trebnje, zaradi razglasitve pogre-
šanega za mrtvega, izdaja naslednji oklic:

Poziva se Franc Gerlica, da se priglasi pri tukaj-
šnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer odve-
tniku Gros Juriju, v roku treh mesecev od dneva objave 
tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 3. 2. 2020

Kolektivni delovni spori

X Pd 248/2019 Os-1419/20
Delovno sodišče v Mariboru na podlagi 51. čle-

na Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 
obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden ko-
lektivni delovni spor med predlagateljem: ZSSS SINDI-
KAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLO-
VENIJE, SINDIKAT UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 
CENTRA MARIBOR, Ljub ljanska ulica 5, Maribor in 
nasprotnim udeležencem: UNIVERZITETNI KLINIČNI 
CENTER MARIBOR, Ljub ljanska ulica 5, Maribor, zara-
di skladnosti splošnega akta s kolektivnimi pogodbami.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem odloča, ima-
jo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravna-
vo je razpisan za dne 18. 3. 2020 ob 9. uri, soba št. 19/I 
Delovnega sodišča v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor.

Delovno sodišče v Mariboru
dne 11. 2. 2020
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Kokalj Robert, Vinje 35, Dol pri Ljub ljani, diplomo, 
izdajatelj VSŠ ŠC PET. gnc-341494

Mićić Nina, Breg 22, Ljub ljana, indeks, št. 31130071, 
izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za farmacijo, leto 
izdaje 2013. gne-341492

Radujko Blaž, Razgled 4, Izola – Isola, diplo-
mo Pravne fakultete v Ljub ljani, izdana leta 2004. 
gnk-341511

Drugo preklicujejo

A-SPRINT d.o.o., Železničarska cesta 28, Črno-
melj, izvod licence št. GE 007488/04252/002, za vo-
zilo z reg. št. NM FP-234, veljavnost do 29. 7. 2020. 
gnp-341506

A-SPRINT d.o.o., Železničarska cesta 28, Črno-
melj, izvod licence št. GE 007488/04252/003 za vo-
zilo z reg. št. NM DK-639, veljavnost do 29. 7. 2020. 
gns-341507

A-SPRINT d.o.o., Železničarska cesta 28, Črno-
melj, izvod licence št. GE007488/04252/004 za vozi-
lo z reg. št. NM NS-781, veljavnost do 29. 7. 2020. 
gnz-341508

A-SPRINT d.o.o., Železničarska cesta 28, Črno-
melj, izvod licence št. GE007488/04252/014 za vozi-
lo z reg. št. NM NL-490, veljavnost do 29. 7. 2020. 
gnm-341509

A-SPRINT d.o.o., Železničarska cesta 28, Črno-
melj, izvod licence št. GE007488/04252/015 za vozi-
lo z reg. št. NM NL-510, veljavnost do 29. 7. 2020. 
gnl-341510

BLATEŠIĆ TRANSPORT D.O.O., ROZMANOVA 
ULICA 33, Krško, dovolilnico, št. 4401, oznaka države 
BIH, država 070/11. gnw-341499

BLATEŠIĆ TRANSPORT D.O.O., ROZMANOVA 
ULICA 33, Krško, dovolilnico, št. 2426, oznaka države 
BIH, država 070/11. gnv-341500

Demšar Urška, Loška cesta 84, Žiri, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500034942010, izdal Cetis Celje 
d.d. gnt-341502

ENRICO TRANSPORTd.o.o., Šmarska cesta 7C, 
Koper – Capodistria, digitalno tahografsko kartico, 
št. 2070500002735201. gnj-341512

Krajnčan Slavko, Pod gabri 27, Celje, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500003435012. gns-341503

Kruna trans & bau d.o.o., Dunajska cesta 136, 
Ljub ljana, izvod licence, št. GE010927/08563/001, za 
vlečno vozilo Scania, reg. št. LJ41-CFR, veljavnost do 
2. 9. 2024. gny-341497

KVB d.o.o., Tekačevo 33, Rogaška Slatina, potrdilo 
za voznika, št. 013684/SŠD64-2-2861/2015, izdano na 
ime Đurič Vladimir, veljavnost do 23. 7. 2016, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gng-341490

MAR AUTO & NAUTIC, d. o. o., Straže 120, Misli-
nja, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prome-
tu, št. 604767, izdano na ime Milan Čas, izdajatelj Mini-
strstvo za promet in zveze, leto izdaje 1997. gnx-341498

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
98/e, Petrol d.d., Ljub ljana, 1527 Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50. gnr-341504

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
109, Petrol d.d., Ljub ljana, 1527 Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50. gnq-341505

Prevozništvo Daniel Fijavž d.o.o., Spo-
dnje Stranice 16A, Stranice, potrdilo za voznike, 
št. 014896/RB61-2-6668/2019, izdano na ime Niko-
la Mladenović, veljavnost od 9. 12. 2019 do 30. 11. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnb-341495

Smajo Safić Gupta, Maleševa ulica 10, Ljub ljana, 
certifikat NPK, št. 806-07, izdan na ime Smajo Safić, 
izdajatelj Zavod za tehnično izobraževanje, leto izdaje 
2007. gnz-341496

Stankić Branislav, ŠCC, Pot na Lavo 22, Ce-
lje, certifikat NPK: Izvajalec del visokih gradenj, 
št. 0824577011-9-2017-76300, izdajatelj Šolski center 
Celje, leto izdaje 2017. gnu-341501

Ulbin Tine, Nad reko 30, Maribor, odločbo o izbri-
su plovila IZ-1369, št. 3734-25-163/2015/1, izdajatelj 
Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2015. gnd-341493

Zupančič Luka, Ob gozdu 7, Trebnje, certifikat NPK 
sekač, izdajatelj Srednja gozdarska šola Postojna, leto 
izdaje 2009-2010. gnh-341489
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