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Javni razpisi

Št. 4110-9/2020/4 Ob-1639/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, objavlja na podlagi 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 vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO in 55/17), Zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17 in 21/18 – popr.), Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)

popravek javnega razpisa
za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem 

šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem 
obdobju 2020–2021

Spremeni se Javni razpis za sofinanciranje inve-
sticij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji 
v proračunskem obdobju 2020–2021, v 9. točki tako, da 
sedaj glasi:

9. Merila za izbor investicij za sofinanciranje
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa:
– merilo I.: (40 točk) – Demografska slika oziroma 

vpis
– merilo II.: (30 točk) – Obseg pripravljene doku-

mentacije za gradnjo
– merilo III.: (20 točk) – Ostala merila
Najvišje možno doseženo število točk je 90. Obči-

nam, katerih deli so vključeni v območje Triglavskega 
narodnega parka (drugi odstavek 10. člena Zakona 
o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)) se skladno 
s šestim odstavkom 11. člena ZNTP-1 pripiše dodatnih 
9 točk. Občinam, ki so z Uredbo o določitvi obmejnih 
problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 
24/15 in 35/17), uvrščene v obmejna problemska ob-
močja, se skladno s 24. členom Zakona o spodbuja-
nju skladnega regionalnega razvoja pripiše dodatnih 
9 točk.

Podatki o projektu se vpisujejo v enega izmed treh 
obrazcev, ki so v prilogi tega razpisa. Izbere se obra-
zec, ki ustreza zavodu, ki je predmet prijave, in sicer: 
OBRAZEC VR je namenjen projektom, ki vključuje-
jo novogradnjo in/ali rekonstrukcijo vrtca, OBRAZEC 
OŠ/POŠ je namenjen projektom, ki vključujejo novo-
gradnjo in/ali rekonstrukcijo osnovne šole (matične ali 
podružnične) in OBRAZEC OŠPP/GŠ, ki je namenjen 
projektom, ki vključujejo novogradnjo in/ali rekonstruk-
cijo osnovne šole s prilagojenim programom oziroma 
glasbene šole.

MERILA ZA VRTCE št. točk točkovanje št. točk
I. DEMOGRAFSKA SLIKA 40  1–40

I.1.

Razmerje med 10-letnim in 15-letnim 
povprečjem rojstev v šolskem okolišu, iz 
katerih gravitirajo otroci v prijavljen vrtec. 
Mestne občine izberejo lahko do največ 
8 šolskih okolišev. Šolski okoliši so dostopni 
na spletni strani ministrstva, v bazi SOKOL

1–18

do 0,8999 1
od 0,9000 do 0,9499 3
od 0,9500 do 0,9999 6
od 1,000 do 1,0499 9
od 1,0500 do1,0999 12
od 1,1000 do 1,1499 15
od 1,1500 naprej 18

I.2.

Občina ima oddelke s povečanim 
normativom (+2 otroka/oddelek) v vrtcu, 
oziroma enoti vrtca, ki je predmet prijave. 
Upoštevajo se sklepi o povečanem 
normativu, ki so bili sprejeti od 1. 9. 2019 do 
31. 12. 2019

5 točke dobi občina, ki ima povečan normativ 
v oddelkih prijavljene enote vrtca 5
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MERILA ZA VRTCE št. točk točkovanje št. točk

I.3.

Občina ima veljavno soglasje MIZŠ 
o znižanem normativu notranje igralne 
površine na otroka v vrtcu oziroma enoti 
vrtca, ki je predmet investicije. Upoštevajo 
se podatki od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 

8
točke dobi občina, ki ima znižan normativ 
v vrtcu oziroma enoti vrtca, ki je predmet 
investicije

8

I.4. Demografska posebnost 9 obstoj šolstva narodnosti 9
 II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO 30  15/30
II.5. Objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del

15/30
predložiti dokazilo o objavi javnega razpisa 15

II.6. Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem 
GOI del 

predložiti sklenjeno pogodbo z izvajalcem 
GOI del 30

 III. OSTALA MERILA 20  1–20

III.7. Število igralnic, ki so predmet 
rekonstrukcije/novogradnje 1–3

do vključno 2 igralnici 1
do vključno 4 igralnice 2
5 igralnic in več 3

III.8.

Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob 
(na) katerem je načrtovana dozidava 
(nadzidava), oziroma objekta, ki se ruši ali 
zapusti in je predvidena novogradnja

1–4

objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno 
leta 1990 do vključno leta 2019 1

objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno 
leta 1966 do vključno leta 1989 2

objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno 
leta 1946 do vključno leta 1965 3

objekt je bil zgrajen leta 1945 ali prej 4

III.9.

Občina ima oddelke vrtca, ki deluje 
v nenamenskem objektu. Mestne občine 
imajo oddelke vrtcev v nenamenskih 
objektih na najmanj 3 različnih lokacijah. Ne 
štejejo oddelki vrtcev v osnovnih šolah

5
utemeljitev in lokacija nenamenskega 
objekta mora biti razvidna iz predložene 
dokumentacije

5

III.10. Izvedba celovite novogradnje vrtca 4 utemeljitev mora biti razvidna iz predložene 
investicijske dokumentacije 4

III.11.
Morebitno sofinanciranje VIZ objektov 
občine na preteklih razpisih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

1–4

občina je prejela sofinancerska sredstva 
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu 
MIZŠ leta 2011

1

občina je prejela sofinancerska sredstva 
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu 
MIZŠ leta 2008

2

občina je prejela sofinancerska sredstva 
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu 
MIZŠ leta 2007

3

občina ni prejela sofinancerskih sredstev 
MIZŠ na nobenem od razpisov MIZŠ od leta 
2007 do danes

4

 NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK 90  1–90

IV.12. Občine v Triglavskem narodnem parku 9 občini pripada 10 % od največjega skupnega 
števila točk 9

IV.13. Občine, ki so uvrščene v obmejna 
problemska območja 9

do 9 dodatnih točk so upravičene občine 
določene v 4. členu Uredbe o določitvi 
obmejnih problemskih območij

9

 MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO
(OŠ, POŠ) št. točk točkovanje št. točk

 I. DEMOGRAFSKA SLIKA 40  1–40

I.1.

Razmerje med 10-letnim in 15-letnim 
povprečjem rojstev v šolskem okolišu za 
šolo, ki je predmet investicije. Šolski okoliši 
so dostopni na spletni strani ministrstva, 
v bazi SOKOL

1–18

do 0,8999 1
od 0,9000 do 0,9499 3
od 0,9500 do 0,9999 6
od 1,000 do 1,0499 9
od 1,0500 do1,0999 12
od 1,1000 do 1,1499 15
od 1,1500 naprej 18
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 MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO
(OŠ, POŠ) št. točk točkovanje št. točk

I.2.

Število oddelkov na šoli, ki je predmet 
investicije. Primerjava števila oddelkov 
v šolskem letu 2019/2020 in števila 
oddelkov na isti šoli v šolskem letu 
2010/2011

1–9

1 oddelek več v šol. letu 2019/20, glede na 
število oddelkov v šol. letu 2010/11 1

2 oddelka več v šol. letu 2019/20, glede na 
število oddelkov v šol. letu 2010/11 3

3 oddelki več v šol. letu 2019/20, glede na 
število oddelkov v šol. letu 2010/11 6

4 in več oddelkov v šol. letu 2019/20, glede 
na število oddelkov v šol. letu 2010/11 9

I.3. Demografska posebnost 9 obstoj šolstva narodnosti 9

I.4. Vpis romske populacije v šolskem letu 
2019/2020 na šoli, ki je predmet investicije 1–4

najmanj 3 romski otroci v šoli 1
od 4 do 6 romskih otrok v šoli 2
od 7 do 9 romskih otrok v šoli 3
10 in več romskih otrok v šoli 4

 II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO 30  15/30
II.5. Objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del

15/30
predložiti dokazilo o objavi javnega razpisa 15

II.6. Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem 
GOI del 

predložiti sklenjeno pogodbo z izvajalcem 
GOI del 30

 III. OSTALA MERILA 20  1–20

III.7.
Zagotavljanje dostopa v objekt in uporaba 
objekta brez arhitekturnih ovir v okviru 
načrtovane rekonstrukcije ali novogradnje

3
izvedba klančin do vhoda v šolo in 
zagotovitev dvigala za neoviran dostop do 
vseh etaž

3

III.8.

Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob 
(na) katerem je načrtovana dozidava 
(nadzidava), oziroma objekta, ki se ruši ali 
zapusti in je predvidena novogradnja

1–8

objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno 
leta 1990 do vključno leta 2019 2

objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno 
leta 1966 do vključno leta 1989 4

objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno 
leta 1946 do vključno leta 1965 6

objekt je bil zgrajen leta 1945 ali prej 8

III.9. Objekt je spomeniško zaščiten in vpisan 
v register nepremičnin kulturne dediščine 3 točke dobi občina, ki predloži dokazilo 3

III.10. Izvedba celovite novogradnje šole 2 utemeljitev mora biti razvidna iz predložene 
investicijske dokumentacije 2

III.11.
Preteklo sofinanciranje VIZ objektov občine 
na preteklih treh razpisih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

1–4

občina je prejela sofinancerska sredstva 
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu 
MIZŠ leta 2011

1

občina je prejela sofinancerska sredstva 
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu 
MIZŠ leta 2008

2

občina je prejela sofinancerska sredstva 
MIZŠ za projekt, ki je bil izbran na razpisu 
MIZŠ leta 2007

3

občina ni prejela sofinancerskih sredstev 
MIZŠ na nobenem od razpisov MIZŠ od leta 
2007 do danes

4

 NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK 90  1–90

IV.12. Občine v Triglavskem narodnem parku občini pripada 10 % od največjega skupnega 
števila točk 9

IV.13. Občine, ki so uvrščene v obmejna 
problemska območja 

do 9 dodatnih točk so upravičene občine 
določene v 4. členu Uredbe o določitvi 
obmejnih problemskih območij

9

Pri projektih v osnovne šole s prilagojenim progra-
mom (OŠPP) se pri merilu I. DEMOGRAFSKA SLIKA 
upošteva zgolj stopnja rasti ali padca števila učencev 
v OŠPP v šolskem letu 2019/2020 glede na petletno 
povprečje, kar se vrednoti po stopnjah – projekt sodi le 
v eno izmed navedenih stopenj. Seštevek vrednotenja je 
40 točk, tako, kot pri ostalih projektih v osnovno šolstvo.
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MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO 
(OSNOVA ŠOLA ZA UČENCE 
S POSEBNIMI POTREBAMI – OŠPP)

št. točk točkovanje št. točk

 I. DEMOGRAFSKA SLIKA 40  1–40

I.1.
Stopnja rasti ali padca števila učencev 
OŠPP v šolskem letu 2019/2020 glede na 
petletno povprečje

1–40

manjši ali enak 5-letnemu povprečju 5
od 0,01 % do 4,99 % 15
od 5,00 % do 14,99 % 25
15 % in več 40

Pri projektih v glasbene šole (GŠ) se pri meri-
lu I. DEMOGRAFSKA SLIKA upošteva zgolj stopnja 
rasti ali padca števila učencev v GŠ v šolskem letu 
2019/2020 glede na petletno povprečje, kar se vredno-
sti po stopnjah – projekt sodi le v eno izmed sledečih 
stopenj. Seštevek vrednotenja je 40 točk, tako, kot pri 
ostalih projektih v osnovno šolstvo.

 MERILA ZA OSNOVNO ŠOLSTVO 
(glasbena šola – GŠ) št. točk točkovanje št. točk

 I. DEMOGRAFSKA SLIKA 40  1–40

I.1.
Stopnja rasti ali padca števila učencev GŠ 
v šolskem letu 2019/2020 glede na petletno 
povprečje

1–40

manjši ali enak 5-letnemu povprečju 5
od 0,01 % do 0,99 % 15
od 1,00 % do 1,99 % 25
2 % in več 40

Ostala merila se enaka, kot pri projektih v osnovne šole in podružnične osnovne šole:

 II. PRIPRAVLJENOST NA INVESTICIJO: 30  15/30
II.2. Objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del

15/30
predložiti dokazilo o objavi javnega razpisa 15

II.3. Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem 
GOI del 

predložiti sklenjeno pogodbo z izvajalcem GOI 
del 30

 III. OSTALA MERILA 20  1–20

III.4.
Zagotavljanje dostopa v objekt in uporaba 
objekta brez arhitekturnih ovir v okviru 
načrtovane rekonstrukcije ali novogradnje

3 izvedba klančin do vhoda v šolo in zagotovitev 
dvigala za neoviran dostop do vseh etaž 3

III.5.

Starost objekta, ki se rekonstruira ali ob 
(na) katerem je načrtovana dozidava 
(nadzidava), oziroma objekta, ki se ruši ali 
zapusti in je predvidena novogradnja

1–8

objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 
1990 do vključno leta 2019 2

objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 
1966 do vključno leta 1989 4

objekt je bil zgrajen v obdobju od vključno leta 
1946 do vključno leta 1965 6

objekt je bil zgrajen leta 1945 ali prej 8

III.6. Objekt je spomeniško zaščiten in vpisan 
v register nepremičnin kulturne dediščine 3 točke dobi občina, ki predloži dokazilo 3

III.7. Izvedba celovite novogradnje šole 2 utemeljitev mora biti razvidna iz predložene 
investicijske dokumentacije 2

III.8.
Preteklo sofinanciranje VIZ objektov občine 
na preteklih treh razpisih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

1–4

občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 
2011

1

občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 
2008

2

občina je prejela sofinancerska sredstva MIZŠ 
za projekt, ki je bil izbran na razpisu MIZŠ leta 
2007

3

občina ni prejela sofinancerskih sredstev 
MIZŠ na nobenem od razpisov MIZŠ od leta 
2007 do danes.

4

 NAJVEČJE SKUPNO ŠTEVILO TOČK 90  1–90

IV.9. Občine v Triglavskem narodnem parku občini pripada 10 % od največjega skupnega 
števila točk 9

IV.10. Občine, ki so uvrščene v obmejna 
problemska območja 

do 9 dodatnih točk so upravičene občine 
določene v 4. členu Uredbe o določitvi 
obmejnih problemskih območij

9
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Ministrstvo bo vloge razvrstilo glede na število do-
deljenih točk po vrstnem redu od vloge z največ števili 
točk do vloge z najmanj števili točk. Sredstva bodo do-
deljena vlagateljem po vrstnem redu do končne porabe 
sredstev.

V primeru, da se na isto mesto uvrstita dva ali več 
prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo 
kandidiral s projektom z višjo vrednostjo GOI del (brez 
DDV), izračunano po normiranih cenah ministrstva in 
ob upoštevanju normativnih površin. Vloge prijaviteljev, 
ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, se 
zavrnejo. Ministrstvo bo po pregledu in morebitnih ugo-
tovitvah o formalnih nepopolnosti prijav, pozvalo občine 
k dopolnitvi in obrazložitvi.

Na podlagi ocenjevanja bo ministrstvo pripravilo 
Program za sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti 
na področju vrtcev in osnovnega šolstva za leti 2020 in 
2021, v katerega bo vključilo projekte, ki bodo na podlagi 
tega razpisa izbrani za sofinanciranje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda 
izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi sofinancerskih 
sredstev. Projekti izbrani za sofinanciranje bodo po ve-
ljavnem postopku uvrščeni v Načrt razvojnih programov 
proračuna ministrstva, kar je pogoj, da se z izbranimi 
prijavitelji lahko sklenejo pogodbe o sofinanciranju.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 6036-21/2020/16 Ob-1641/20
Za izvrševanje 47. člena Zakona o izobraževanju 

odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) ter v skladu s 50. čle-
nom 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), 29. členom 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), 216. in 
219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem 
besedilu: Ministrstvo)

javni razpis
za sofinanciranje programov in dejavnosti 

izobraževanja odraslih v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno 

izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v na-
daljevanju programi) v šolskem letu 2019/20 in dejav-
nosti v izobraževanju odraslih v letu 2020. Cilj javnega 
razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko 
učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in 
drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih 

krožkov (v nadaljevanju: študijski krožki), koordiniranih 
s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: 
ACS), izvedenih od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Sofinancira se izvedba programov medgeneracij-
skega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenj-
sko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za 
tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2019 do 
30. 9. 2020.

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v na-
daljevanju Parada učenja)

Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, 
izvedena na dan 20. 5. 2020.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih 
vseživljenjskega učenja 2020 (v nadaljevanju koordina-
cija TVU 2020)

Sofinancira se koordinacija TVU 2020, izvedena od 
8. 5. do 14. 6. 2020.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 
odraslih

Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih 
od 1. 1. 2020 do 15. 11. 2020:

– organizacija strokovnih dogodkov oziroma sre-
čanj,

– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopol-
njevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na po-
dročju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavno-
sti v izobraževanju odraslih in

– analize ugotavljanja potreb po razvoju javnove-
ljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih 
se ne pridobi javnoveljavne izobrazbe.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike 

Slovenije za leto 2020 znotraj ukrepa 3311-11-0012 
Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih, na prora-
čunski postavki 722910 – Dejavnost izobraževanja od-
raslih, konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom), konto 4120 (tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam), konto 4133 (tekoči trans-
feri v javne zavode) in konto 4135 (tekoča plačila drugim 
izvajalcem javnih služb).

a) Študijski krožki
Razpoložljivih sredstev za študijske krožke je 

okvirno 200.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih 
bo okvirno 200 najbolje ocenjenih študijskih krožkov. 
Za posamezen študijski krožek je namenjenih okvirno 
1.000,00 EUR.

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Razpoložljivih sredstev za programe medgeneracij-
skega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko 
obdobje je okvirno 53.000,00 EUR. Izbranih in sofinan-
ciranih bo okvirno 53 najbolje ocenjenih programov uni-
verz za tretje življenjsko obdobje. Za program posame-
zne univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjenih 
okvirno 1.000,00 EUR.

c) Parada učenja
Razpoložljivih sredstev za dejavnost Parada učenja 

je okvirno 36.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo 
okvirno 12 najbolje ocenjenih izvajalcev dejavnosti Para-
da učenja. Za posamezno Parado učenja je namenjenih 
okvirno 3.000,00 EUR.

d) Koordinacija TVU 2020
Razpoložljivih sredstev za koordinacijo TVU 2020 

je okvirno 65.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo 
okvirno 26 najbolje ocenjenih izvajalcev dejavnosti ko-
ordinacije TVU 2020. Za posamezno koordinacijo TVU 
2020 je namenjenih okvirno 2.500,00 EUR. Izbrani in 
sofinancirani koordinatorji TVU bodo koordinirali 25 ali 
več podizvajalcev, od katerih vsak organizira vsaj po en 
dogodek TVU.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 
odraslih

Razpoložljivih sredstev za nacionalno po-
membne naloge v izobraževanju odraslih je okvirno 
53.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih nalog je 
odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali po-
goje, opredeljene v tem javnem razpisu, in za prijavljene 
naloge dosegli ustrezno število točk.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavitelje je pomembno, da izpolnjujejo pogoje, 

ki so določeni s tem javnim razpisom.
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a) Študijski krožki
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odra-
slih1 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo 
izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg tega morajo 
imeti mentorja študijskega krožka, ki ima potrdilo o uspo-
sobljenosti za vodjo ali mentorja študijskega krožka po 
programu ACS. Študijski krožki, ki tega pogoja ne bodo 
izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt dejavnosti koordinacije TVU 

2020«.
Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 

odraslih
Na javni razpis se lahko prijavijo skupnosti jav-

nih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja 
pravnih oseb zasebnega prava s področja izobraže-
vanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu 
na področju izobraževanja odraslih oziroma zveze teh 
organizacij. Glavni namen delovanja vseh naštetih sub-
jektov mora biti strokovno delo na področju izobraže-
vanja odraslih na nacionalni ravni. Prijavitelji, ki teh po-
gojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega 
postopka izbora.

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– kopijo temeljnega akta, iz katerega je razvidno, 

da je njegov glavni namen delovanja strokovno delo 
na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni,

– obrazec »Prijava nacionalno pomembne naloge 
v izobraževanju odraslih« za vsako nalogo posebej.

Prijavitelj lahko na vsako vsebinsko področje prijavi 
po eno nalogo.

V primeru izbora naloge strokovni dogodek ozi-
roma srečanje bo moral prijavitelj dokončno vsebino 
in program uskladiti z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport.

IV. Merila za izbor programov in dejavnosti na jav-
nem razpisu

a) Študijski krožki
Prijavitelje študijskih krožkov se točkuje in razvršča 

po naslednjih merilih:

Merila
1. Kraj izvedbe programa študijskega krožka
2. Kakovost ponudbe študijskih krožkov
3. Posebne spodbude vključevanju izbranih ciljnih 

skupin

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in 
učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Prijavitelje Programov medgeneracijskega učenja 
in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje se 
točkuje in razvršča po naslednjih merilih:

Merila
1. Število aktivnih članov
2. Leta delovanja
3. Program medgeneracijskega sodelovanja in 

učenja

c) Parada učenja
Prijavitelje Parade učenja se točkuje in razvršča po 

naslednjih merilih:

Merila
1. Raznolikost temeljnih dejavnosti Parade učenja
2. Zagotavljanje vsebin za raznolike ciljne skupine
3. Vključevanje učečih se (ambasadorjev učenja, 

dobitnikov priznanja ACS in drugih učečih se iz 
lokalnega okolja)

4. Delež organizacij za izobraževanje odraslih 
in medgeneracijsko sodelovanje med vsemi 
sodelujočimi

5. Spremljevalne dejavnosti

1 šifra 85.590/80.422

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi in
– obrazec »Prijava študijskega krožka« s prilogami 

za vsak študijski krožek posebej.
Prijavitelji bodo za študijske krožke razvrščeni v dve 

kategoriji: I. – javne inštitucije, II. – ostali, npr. društva, 
zasebne organizacije ipd. Prijavitelji v I. kategoriji lahko 
prijavijo največ 3 študijske krožke, prijavitelji v II. kate-
goriji pa največ 4 študijske krožke. V obeh primerih se 
všteva tudi morebitne ponovitve študijskih krožkov z no-
vimi skupinami udeležencev.

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelo-
vanja univerz za tretje življenjsko obdobje

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 
registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odra-
slih2 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Sloven-
ska univerza za tretje življenjsko obdobje. Prijavitelji, ki 
teh dveh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz 
nadaljnjega postopka izbora.

2 glej opombo št. 1

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Prijava programa medgeneracijskega so-

delovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje«,
– dokazilo o vključenosti v mrežo Slovenska univer-

za za tretje življenjsko obdobje.
Prijavitelj lahko prijavi en program.
c) Parada učenja
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odra-
slih3 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, se prija-
vijo kot koordinator TVU 2020 in imajo izkušnje s koor-
dinacijo TVU iz preteklosti, so finančno zmožne izpeljati 
Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za 
njeno izpeljavo. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo iz-
polnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

3 glej opombo št. 1

Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izo-

braževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt Parade učenja«,
– izjavo o finančni zmogljivosti izvedbe Parada uče-

nja in o podpori lokalne skupnosti za izpeljavo Parada 
učenja.

Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
d) Koordinacija TVU 2020
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so 

registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odra-
slih4 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, 
bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

4 glej opombo št. 1
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Merila
6. Raznolikost skupne medijske promocije Parade 

učenja
7. Raznolikost skupne vizualne promocije Parade 

učenja

d) Koordinacija TVU 2020
Prijavitelje Koordinacije TVU 2020 se točkuje in 

razvršča po naslednjih merilih:

Merila
1. Usmerjanje in usklajevanje dejavnosti in vsebin 

prireditev koordiniranih podizvajalcev TVU
2. Raznolikost skupne medijske promocije TVU
3. Raznolikost skupne vizualne promocije TVU
4. Organizacija in izpeljava skupnih dejavnosti 

s podizvajalci TVU
5. Dodana vrednost dejavnosti koordinacije TVU 

2020

c) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju 
odraslih

Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju od-
raslih se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:

Merila
1. Naloga ima celovito in podrobno razdelane vse 

zahtevane elemente
2. Prijavitelj izkazuje zadostne in z jasno 

strukturo predstavljene izkušnje in reference za 
prijavljeno nalogo

3. Naloga je ustrezno finančno ovrednotena
4. Naloga izkazuje konkretni kvantitativni in 

kvalitativni prispevek k uresničevanju dolgoročnih 
ciljev ReNPIO 13-20

5. Prijavitelj izkazuje sodelovanje z različnimi 
deležniki

6. Prijavitelj pri načrtovani nalogi izkazuje izvirnost in 
nove pristope pri doseganju ciljev te naloge

V. Način in rok prijave na javni razpis
Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega jav-

nega razpisa, oddajte samo eno vlogo.
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na 

naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 20. 3. 
2020. Za pravočasno se šteje vloga, bo na dan izteka 
roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana 
priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure 
v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in 
točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne 
odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov in 
dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020« in »Pri-
java«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev 
ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).

Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka 
ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpi-
ranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom 
zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki 
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu 
za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopol-
njene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na 
vsebino. V primeru, da bo prijavitelj, ki se je prijavil na 
več sklopov tega javnega razpisa, pozvan k dopolnitvi 
vloge za posamezen sklop in dopolnitev ne bo ustrezna, 
bo ta sklop zavržen, preostali del vloge pa se bo obrav-
naval kot formalno popolna vloga.

VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu jav-
nega razpisa: v skladu s tretjim odstavkom 222. člena 
pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo 
o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku roka za 
prijavo, torej najkasneje do 4. 5. 2020.

VII. Razpisna dokumentacija: besedilo javne-
ga razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na 
spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/jav-
ne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Dodatne informa-
cije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na 
tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5443-2/2020/12 Ob-1634/20
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede 
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavi-
tvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 289);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih do-
ločbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evrop-
skem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evrop-
skem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evrop-
skem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določ-
bah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evrop-
skem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evrop-
skem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);

– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Ko-
misija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 
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 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1);

– 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);

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

– 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 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, 
št. 75/19);

– 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);

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
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– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018;

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, različica 4.1 z dne 11. 12. 2018 (v 
nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);

– Zakona o socialnem varstvu ((Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);

– Resolucije o nacionalnem programu social-
nega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, 
št. 39/13);

– Mnenja Ministrstva za finance, št.: 440-6/2020/3 
z dne 19. 2. 2020, da sredstva za sofinanciranje iz pred-
metnega javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji 
z vidika pravil državne pomoči;

– Odločitve o podpori št. 9-3/1/MDDSZ/0 za »Javni 
razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo name-
njeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih name-
stitev za starejše« (št. dokumenta: 3032-24/2020/7), 
ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja 
izdala dne 25. 2. 2020,

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo 

namenjeno izvajanju dnevnih oblik 
varstva/začasnih namestitev za starejše

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni 
razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, pred-
nostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje 
v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k ra-
zvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjša-
nje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje 
socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, 
kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucio-
nalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 
specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupno-
stnih storitev oskrbe«.

Na javnem razpisu bodo izbrani projekti. Projekt 
v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbra-
nega prijavitelja.

1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljub ljana, v vlo-
gi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).

2 Predmet javnega razpisa in način izvedbe javne-
ga razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 
za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih 
oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, 
za osebe starejše od 65 let.

Enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva
Po tem javnem razpisu se predvideva, da se dnev-

ne oblike varstva zagotavljajo v obliki dnevnega centra, 
ki je organiziran v skladu s 46. členom Pravilnika o mi-
nimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovar-
stvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06; v nadaljeva-
nju Pravilnik) in je kot samostojna organizacijska enota 

organiziran v domu starejših občanov ali posebnem 
socialnovarstvenem zavodu (v nadaljevanju: zavod) ali 
v samostojnem objektu.

Enota za zagotavljanje začasnih namestitev
Po tem javnem razpisu se predvideva, da se zača-

sne namestitve zagotavljajo v obliki bivalnih enot v skla-
du z 32. členom Pravilnika. Po tem Pravilniku bivalna 
enota zajema največ 20 stanovalcev v enoposteljnih in 
dvoposteljnih sobah.

Podrobnejše opredelitve predmeta javnega razpisa 
so predstavljene v razpisni dokumentaciji pod točko 2 
(Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega raz-
pisa).

Javni razpis je razdeljen na 2 ločena sklopa:
Sklop 1
Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih 

oblik varstva za osebe starejše od 65 let.
V okviru sklopa 1 bo sofinanciranih predvidoma 

10 enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva.
Sklop 2
Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih 

namestitev za osebe starejše od 65 let.
V okviru sklopa 2 bo sofinanciranih predvidoma 

20 enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev.
Podrobnejša opredelitev obeh sklopov je predstav-

ljena v razpisni dokumentaciji pod točko 2 (Predmet 
javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa).

Prijavitelj mora pripraviti in izvesti projekt skladno 
z zakonodajo s področja socialnega varstva, graditve 
objektov in urejanja prostora, kot so:

– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 
– popr.),

– Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 
in 91/13),

– Zakon o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18),

– Uredba o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),

– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15 in 14/18),

– Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega na-
ročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 
90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19),

– Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, 
št. 36/18 in 51/18 – popr.),

– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),

– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 51/17),

– Pravilnik o standardih in normativih socialno var-
stvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 
111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19),

– Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice 
do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 
23/06, 42/07 in 4/14),

– Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za 
izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 67/06).

3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projek-

tov, ki bodo pomenili vzpostavitev novih enot za namen 
dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe 
starejše od 65 let na način, da se zgradi, rekonstruira 
ali pridobi objekte, ki bodo primerni za opravljanje te 
dejavnosti.

Predvideva se sofinanciranje 30 projektov, in si-
cer predvidoma 16 projektov v kohezijski regiji Vzhodna 
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Slovenija1 (v nadaljevanju: KRVS) in predvidoma 14 pro-
jektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadalje-
vanju: KRZS).

1 enoto, pri čemer enota pomeni novo vzpostavljena 
enota za zagotavljanje dnevnega varstva ali začasnih 
namestitev za osebe iz ciljne skupine.

V kolikor izbrani prijavitelj v istem objektu vzpostavi 
1 enoto za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in hkrati 
1 enoto začasnih namestitev, se šteje, da je investiral 
v 2 enoti.

Kazalnik učinka je izpolnjen z datumom izdaje upo-
rabnega dovoljenja za enoto, v katero je bilo investirano.

b) Kazalnik rezultata: število oseb v institucijah
Izbrani prijavitelj mora v vlogi podati podatek o šte-

vilu oseb, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis pri 
prijavitelju vključene v dolgotrajno celodnevno institucio-
nalno varstvo (kar bo predstavljajo izhodiščno vrednost 
kazalnika) in številu oseb, ki jih bo prijavitelj namestil 
v investirane enote in ne bodo vključene v dolgotrajno 
celodnevno institucionalno varstvo (kar bo predstavljajo 
ciljno vrednost kazalnika).

Ciljno vrednost kazalnika rezultata mora izbrani pri-
javitelj doseči najkasneje do 31. 5. 2023. Doseženo vre-
dnost izbrani prijavitelj dokazuje s seznamom vključenih 
oseb v investirane enote, pri čemer osebo lahko vključi 
v seznam z dnem podpisa dogovora o zagotavljanju 
dnevnega varstva ali z dnem podpisa dogovora o zago-
tavljanju začasnih namestitev.

Izbrani prijavitelj bo s pogodbo o sofinanciranju 
zavezan k spremljanju in doseganju ciljev in vredno-
sti kazalnikov, ki si jih bo zastavil v vlogi na javni raz-
pis. Nedoseganje kazalnikov v pogodbeno določenem 
roku predstavlja bistveno kršitev pogodbe. V primeru 
bistvene kršitve pogodbe s strani izbranega prijavitelja, 
lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo 
vseh izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamud-
nimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na 
podračun upravičenca do dneva nakazila v dobro pro-
računa RS.

5 Ciljna skupina javnega razpisa
V okviru javnega razpisa so ciljna skupina osebe, 

starejše od 65 let.
Podrobnejša opredelitev ciljne skupine javnega raz-

pisa je predstavljena v razpisni dokumentaciji pod toč-
ko 5 (Ciljne skupine javnega razpisa).

6 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega 

razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na pod-

lagi tega javnega razpisa,
– se izvajajo na področju celotne Slovenije,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
7 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, pro-

jektno partnerstvo ni predvideno.
Prijavitelj se lahko prijavi z največ 2 projektoma. 

Če se predvideva vzpostavitev enote za zagotavljanje 
dnevnih oblik varstva in enote za zagotavljanje začasnih 
namestitev v sklopu enega objekta (eno gradbeno do-
voljenje), se prijavitelj prijavi z 1 vlogo/projektom. Kadar 
pa sta enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in 
enota za zagotavljanje začasnih namestitev na različ-
nih lokacijah, mora prijavitelj za vsako investicijo oddati 
ločeno vlogo.

7.1 Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki iz-

polnjuje vse spodaj naštete pogoje.
1. Je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni soci-
alnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifika-
cijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov 
za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300).

1 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 
2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics, t. i. NUTS, je skupna evropska stati-
stična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES 
št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) 
št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na 
bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nada-
ljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna 
Slovenija (v nadaljevanju KRVS).

KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjesloven-
ska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška),

KRVS sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podra-
vska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzho-
dna Slovenija in Primorsko-Notranjska).

Za programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasi-
fikacija NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja 
EKP na EU ravni in v RS. Zato posebej izpostavljamo, da 
se za namen izvajanja OP EKP 2014-2020, območje Ob-
čine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične regije 
(NUTS 3) in kohezijske regije Zahodna Slovenija (NUTS 2).

Predvideno je sofinanciranje 20 projektov vzposta-
vitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev 
in 10 projektov vzpostavitve enot za namen zagotav-
ljanja dnevnih oblik varstva. Od tega se predvideva 
11 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja 
začasnih namestitev v KRVS in 9 projektov vzpostavi-
tve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev 
v KRZS ter 5 projektov vzpostavitve enot za namen za-
gotavljanja dnevnih oblik varstva v KRVS in 5 projektov 
vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik 
varstva v KRZS.

4 Cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje cilje in rezultate 9. predno-

stne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 
revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdrav-
stveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju 
na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje 
neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje 
socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, 
kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucio-
nalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 
9.3.1 specifičnega cilja »izboljšanje kakovosti skupno-
stnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020.

4.1 Specifični cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje doseganje naslednjega spe-

cifičnega cilja:
9.3.1 izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev 

oskrbe.
Cilj javnega razpisa je zagotoviti enote, ki bodo na-

menjene za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za-
časnih namestitev (v skladu s Pravilnikom o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev, Pravilnikom o po-
stopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega var-
stva ter Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za 
izvajalce socialnovarstvenih storitev) za osebe starejše 
od 65 let, kar je skladno s kontekstom prehoda iz institu-
cionalnih na skupnostne oblike storitev za lokalno in širše 
okolje. Hkrati pa pomeni doprinos na področju vključeva-
nja starejših od 65 let v skupnost in v svoje domače okolje.

4.2 Spremljanje in doseganje kazalnikov
Doseganje specifičnega cilja javnega razpisa se bo 

merilo z naslednjimi kazalniki:
a) Kazalnik učinka: število enot, v katere je bilo 

investirano
Izbrani prijavitelj mora do konca trajanja projekta 

(obdobje upravičenosti aktivnosti) investirati v najmanj 
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2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja pro-
jekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti 
za izvedbo projekta.

3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim 
za oddajo vlog na javni razpis.

4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja 
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku li-
kvidacije.

5. Na zadnji dan v mesecu pred rokom, določenim 
za oddajo vlog na javni razpis, nima neporavnanih ob-
veznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih 
sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer 
za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni 
pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim 
izvršilnim naslovom.

6. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpi-
sa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi 
Evropske unije.

Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posame-
znega razpisnega pogoja so dokazila navedena v toč-
ki 7 (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja 
pogojev) Razpisne dokumentacije.

Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa 
pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih 
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj na-
vedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam. Ministr-
stvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje 
na dan podpisa Obrazca št. 1, razen pri izpolnjevanju 
pogoja pod zaporedno št. 3 in pogoja pod zaporedno 
št. 5, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na 
stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve 
prijave na javni razpis.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za 
prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila 
ali dokazila.

V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogo-
jev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.

7.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dode-

litev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogo-
jev (velja za oba sklopa javnega razpisa):

Za vsak projekt mora biti izdelana in s strani pri-
stojnega organa/osebe prijavitelja potrjena investicijska 
dokumentacija, v skladu z določili Uredbe o enotni meto-
dologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumen-
tacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10 in 27/16).

Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske 
dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta, 
vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko 
in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost investicije 
ter predvidene vire financiranja z navedbo zneskov za 
posamezne vire.

Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, 
na kateri sklop se prijavitelj prijavlja in izdelana analiza 
stroškov in koristi v skladu z Delegirano uredbo komisije 
480/2014 (členi 15 do 19) in Izvedbeno uredbo komisije 
2015/207 EU (člen 3 in Priloga III: metodologija za pri-
pravo ASK), ter izračun finančne vrzeli.

Če se investicija izvaja v več fazah, se finanč-
na vrzel in analiza stroškov in koristi izdeluje za fazo, 
ki je predmet vloge/projekta. Analiza stroškov in kori-
sti mora biti izdelana v skladu s smernicami Guide to 
Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic 
appraisal tol for Cohesion Policy 2014–2020.

Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, 
kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani nasled-
nji okoljski ukrepi:

– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska 
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših 
razpolož ljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in 
ločeno zbiranje odpadkov),

– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaz-
nejših načinov prevoza),

– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil 
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je potrebno).

Poleg že navedenega mora investicijska dokumen-
tacija vsebovati še podatke o:

– občini, kjer se bo vzpostavila enota,
– naslovu lokacije, kjer se bo vzpostavila enota, saj 

se na eni lokaciji lahko vzpostavi le eno enoto za zagotav-
ljanje dnevnih oblik varstva in/ali eno enoto za zagotav-
ljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let,

– zagotavljanju trajnosti projektnih rezultatov (nave-
dite na kakšen način bo zagotovljena trajnost projektnih 
rezultatov ter ali in kako bo zagotovljeno nadaljevanje 
aktivnosti po zaključku projekta oziroma izvajanje de-
javnosti v investiranih enotah),

– prispevku projekta k družbenemu in gospodar-
skemu razvoju (navedite na kakšen način bo projekt 
prispeval k družbenemu in gospodarskemu razvoju),

– skladnosti projekta z usmeritvami OP EKP 
2014–2020, in sicer skladnost s horizontalnimi načeli 
trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti 
in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter 
enakosti moških in žensk (na kratko opišite na kakšen 
način je prijavljeni projekt skladen s horizontalnimi načeli 
trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti 
in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter 
enakosti moških in žensk),

– skladnosti projekta s cilji na ravni OP EKP 
2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne 
osi oziroma 9.3 prednostne naložbe, kot navedeno v po-
glavju 4 javnega razpisa,

– prispevanju projekta k doseganju rezultata 9.3.1 
specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno 
v poglavju 4 javnega razpisa,

– navedbo kazalnikov učinka in rezultatov projekta 
v skladu s poglavjem 4.2,

– upoštevanju aktivnosti ter časovnega in finančne-
ga okvira, določenega s tem javnim razpisom. Konec iz-
vajanja projekta (obdobje upravičenosti aktivnosti) mora 
biti predvideno najkasneje do 31. 12. 2022,

– ustreznosti ciljne skupine projekta, določene v po-
glavju 5 javnega razpisa,

– zaključeni finančni konstrukciji oziroma zagotov-
ljenih virih za izvedbo celotnega projekta.

Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posame-
znega razpisnega pogoja so dokazila navedena v toč-
ki 7 (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja 
pogojev) Razpisne dokumentacije.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev pri-
javitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali 
dokazila.

V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev 
javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.

7.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma po-

segati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonoda-
jo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma vložena 
zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, za celotno 
investicijo, mora biti priloženo vlogi, razen v primeru, ko 
v skladu z veljavno zakonodajo gradbenega dovoljenja 
ni potrebno pridobiti, kar mora biti dokumentirano (npr. 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 14 / 6. 3. 2020 / Stran 701 

sklep o zavrženju vloge s strani upravne enote, sklic na 
relevantno zakonodajo).

2. Zemljišče, na katerem bo zgrajen objekt, ki 
je predmet vloge, mora biti ob oddaji vloge v lasti prija-
vitelja oziroma v lasti Republike Slovenije. Če zemljišče, 
na katerem bo objekt zgrajen, še ni v lasti prijavitelja, 
mora prijavitelj ob vlogi priložiti potrdilo o predznam-
bi stavbne pravice, v primeru pridobitve pa potrdilo 
o pravnem poslu v obliki notarskega zapisa, ki vsebuje 
zemljiško knjižno dovolilo ali drugo dokazilo v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti.

3. Za izgradnjo/rekonstrukcijo objekta ali nakup ze-
mljišča, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem raz-
pisu, v zadnjih 10 letih niso bila dodeljena nepovratna 
javna sredstva ali nepovratna sredstva EU.

4. Vloga za sofinanciranje se ne nanaša na nakup 
zgolj zemljišča in/ali rekonstrukcijo/širitev že obstoječe 
enote za zagotavljanje dnevnega varstva in/ali začasnih 
namestitev za osebe starejše od 65 let.

Za dokazovanje izpolnjevanja specifičnih razpi-
snih pogojev prijavitelj priloži dokazila, ki so navedena 
v 7. poglavju (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpol-
njevanja pogojev) razpisne dokumentacije.

Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa 
pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih 
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj 
navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za 
prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila 
ali dokazila.

V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev 
javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.

8 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpol-
njujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev

Strokovna komisija za izvedbo tega javnega 
razpisa bo formalno popolne ter pravočasno prispele 
vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje 
na javnem razpisu, ocenila po merilih za ocenjevanje 
vlog.

Podrobnejše opredelitve meril, s pomočjo katerih 
se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izbe-
rejo prejemniki sredstev, so predstavljene v razpisni 
dokumentaciji pod točko 8 (Merila, s pomočjo katerih 
se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev).

V spodnjih tabelah so dodatno opisana merila in 
prikazan način ocenjevanja posameznega merila.

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru 
merila 1 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za 
merilo 1:

Št. točk Ocena
10 ustrezno 
0 neustrezno

MERILO 1 Maksimalno št. točk

USTREZNOST PROJEKTA Možnih največ
20 točk

1.1 Utemeljitev projekta 10
1.2 Finančna ustreznost projekta 10

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru 
merila 2 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za 
merilo 2:

Št. točk Ocena
10 ustrezno 
0 neustrezno

MERILO 2 Maksimalno št. točk

IZVEDLJIVOST PROJEKTA Možnih največ
10 točk

2.1 Skladnost s terminskim 
načrtom operacije 10

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru 
merila 3 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za 
merilo 3:

Št. točk Ocena

20
priloženo pravnomočno gradbeno do-
voljenje ali izkazana zakonska podla-
ga, da le-to ni potrebno

0 priložena vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja

MERILO 3 Maksimalno 
št. točk

USPOSOBLJENOST ZA 
IZVEDBO PROJEKTA

Možnih največ
20 točk

3.1 Pravnomočno gradbeno 
dovoljenje ali izkazana zakonska 
podlaga da le-to ni potrebno

20

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru 
merila 4 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za 
merilo 4:

Št. točk Ocena

10
k vlogi je priložena Priloga št. 9: 
Izjava o referencah prijavitelja iz 
katere izhajajo ustrezne reference

0

k vlogi ni priložena Priloga št. 9: 
Izjava o referencah prijavitelja 
oziroma iz priloge ne izhajajo 
ustrezne reference

MERILO 4 Maksimalno 
št. točk

USPOSOBLJENOST ZA 
IZVEDBO PROJEKTA

Možnih največ
10 točk

4.1 Reference prijavitelja 10

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru 
merila 5 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za 
merilo 5:

Št. točk Ocena
20 opredeljeno 
0 neopredeljeno

MERILO 5 Maksimalno št. točk

ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI Možnih največ
20 točk

5.1 Zagotavljanje trajnosti 
projektnih rezultatov 20

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru 
merila 6 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za 
merilo 6:

Št. točk Ocena

10 v občini, kjer se bo vzpostavila enota 
ni zavoda 

0 v občini, kjer se bo vzpostavila enota 
je zavod
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MERILO 6 Maksimalno 
št. točk

DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI Možnih največ
10 točk

6.1 Krajevna pokritost 10

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru 
merila 7 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico za 
merilo 7:

Št. točk Ocena

10 objekt se nahaja na drugi lokaciji kot 
zavod

5
objekt je predviden na isti lokaciji kot 
zavod, vendar je samostojen (ločen) 
objekt 

0
objekt je predviden znotraj 
obstoječega zavod, vendar kot 
samostojna enota

MERILO 7 Maksimalno 
št. točk

DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI Možnih največ
10 točk

7.1 Lokacija objekta 10

Največje skupno možno število doseženih točk 
je 100.

Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo 
na osnovi ocenjevanja dosegli minimalni kakovostni 
kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli skupaj 
najmanj 50 točk. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli 
projekti, ki bodo, v posamezni kohezijski regiji, dosegli 
višje število točk.

9 Obdobje in regija izvajanja
9.1 Regija izvajanja projektov
Izbrani projekti se bodo izvajali v dveh programskih 

območjih: na območju KRVS in na območju KRZS, in 
sicer se predvideva, da se bo predvidoma 16 projektov 
izvajalo v KRVS ter predvidoma 14 projektov v KRZS. 
Regija izvajanja in s tem upravičenost stroškov je veza-
na na lokacijo enote, ki bo vzpostavljena v okviru tega 
javnega razpisa.

9.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz 

sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
proračuna Republike Slovenije, se lahko začnejo iz-
vajati z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS, zaključiti pa se morajo najkasneje do 31. 12. 
2022.

10 Financiranje
10.1 Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v vi-

šini do 100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta. 
Namenska sredstva EU, in sicer Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, predstavljajo 80 % celotnih upravičenih 
stroškov projektov. Namenska sredstva slovenske ude-
ležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov 
projektov.

Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 

nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se finan-
ciranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in 
plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev 
iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani 
prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega 
organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in 
upravičenih stroških v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dosto-
pna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzav-
ni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-social-
ne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-iz-
vajanje-kohezijske-politike/.

Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list 
RS, št. 75/19) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje 
zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za pred-
plačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so 
natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.

10.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) 

namenskih sredstev javnega razpisa za obdo-
bje od 2020 do 2023 znaša 21.521.490,00 EUR 
(od tega 17.217.192,00 EUR (80 %) sredstev EU in 
4.304.298,00 EUR (20 %) nacionalni prispevek iz dr-
žavnega proračuna), od tega je 11.621.604,60 EUR 
namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 
9.899.885,40 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.

Način delitve sredstev je 54,00 % za KRVS in 
46,00 % za KRZS od predvidene višine sredstev, ki so 
na razpolago za javni razpis.

Finančna sredstva med kohezijskima regijama niso 
prenosljiva.

Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru prora-
čuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohe-
zijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki 
izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) upra-
vičenih stroškov projektov:

 2020 2021 2022 2023 SKUPAJ
KRVS 54 %      
170077 PN 9.3 – Vlaganje 
v zdravstveno in socialno 
infrastrukturo – 14-20-V-EU

1.296.000,00 4.241.160,00 2.650.968,00 1.109.155,68 9.297.283,68

170078 PN 9.3 – Vlaganje 
v zdravstveno in socialno 
infrastrukturo – 14-20-V-SLO

324.000,00 1.060.290,00 662.742,00 277.288,92 2.324.320,92

SKUPAJ KRVS 1.620.000,00 5.301.450,00 3.313.710,00 1.386.444,60 11.621.604,60
KRZS 46 %      
170079 PN 9.3 – Vlaganje 
v zdravstveno in socialno 
infrastrukturo – 14-20-Z-EU

1.104.000,00 3.612.840,00 2.258.232,00 944.836,32 7.919.908,32
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 2020 2021 2022 2023 SKUPAJ
170080 PN 9.3 – Vlaganje 
v zdravstveno in socialno 
infrastrukturo – 14-20-Z-SLO

276.000,00 903.210,00 564.558,00 236.209,08 1.979.977,08

SKUPAJ KRZS 1.380.000,00 4.516.050,00 2.822.790,00 1.181.045,40 9.899.885,40
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE 
(KRVS+KRZS) 3.000.000,00 9.817.500,00 6.136.500,00 2.567.490,00 21.521.490,00

EU DEL 80 % 2.400.000,00 7.854.000,00 4.909.200,00 2.053.992,00 17.217.192,00
SLO DEL 20 % 600.000,00 1.963.500,00 1.227.300,00 513.498,00 4.304.298,00

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvide-
ne finančne dinamike sofinanciranja izbranih projektov, 
skladno s potrjenimi vlogami izbranih vlagateljev ter 
v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

10.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo v vi-

šini do največ 717.383,00 EUR za celotno obdobje so-
financiranja za enoto, pri katerem je predvidena vzpo-
stavitev enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva ali 
začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let. V ko-
likor se prijavitelj prijavi z dvema vlogama/projektoma 
lahko dobi največ 1.436.766,00 EUR.

Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje 
upravičenih stroškov projekta.

10.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de mi-
nimis«

Na podlagi mnenja Ministrstva za finance 
št. 440-6/2020/3 z dne 19. 2. 2020, sredstva za sofi-
nanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne predstav-
ljajo državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de 
minimis«.

11 Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, 

ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS do konca izvajanja 
sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje 
kot do 31. 12. 2022.

Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (da-
tum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih 
listin) je od datuma objave javnega razpisa v Uradnem 
listu RS do 15. 2. 2023.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 
sredstva, so proračunska leta 2020, 2021, 2022 in 2023. 
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz prora-
čuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju 
do najkasneje 31. 5. 2023.

Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navede-
nih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo 
na izvajanje projektov.

Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoli-
ščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrob-
neje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje 
o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvaja-
nja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020 (v nadaljevanju: navodila OU), dostopna 
na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projek-
ta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na 
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, 
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev 
njegove obveznosti.

Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov pro-
jekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih 
okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvaja-
nja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.

12 Upravičenost stroškov
12.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni v primeru, če so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za 

njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za 

blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so 
bile izvedene;

– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospo-
darja;

– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listina-

mi in drugimi listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalni-

mi predpisi.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so na-

slednji:
1. investicije: nakup nepremičnin, nakup zemljišč, 

gradnja, oprema in druga opredmetena osnovna sred-
stva ter nakup prevoznega sredstva;

2. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev;
4. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Na-

vodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o iz-
vajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP za 
izvajanje EKP 2014–2020 ter izdanim potrdilom Finanč-
ne uprave RS.

12.2 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izka-

zovanje stroškov in izdatkov določena v Navodilih PO 
ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za program-
sko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU 
o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila) in so jih prijavitelji dolžni dosledno 
upoštevati.

13 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu po-
sredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovlje-
no v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov.

Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni 
razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo 
osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter odo-
brenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zako-
nom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov 
in 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, 102/15 in 7/18; ZDIJZ), ki niso javno 
dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne 
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javnosti. Upravičenci morajo pojasniti, zakaj posamezen 
podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija 
javnega značaja. Če upravičenec ne označi in razloži 
takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domne-
valo, da vloga po stališču upravičenca ne vsebuje izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri od-
piranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno pod-
pisati izjavo o zaupnosti.

Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in dru-
gi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upra-
vljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za 
evidenco oziroma sezname in analize. Namen obdelave 
osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavi-
telji oziroma upravičenci, je torej izvedba javnega razpi-
sa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za 
ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega 
razpisa in izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je 
namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij 
in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava 
vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred 
sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi organi). Osebni po-
datki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega 
delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih 
uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.

Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podat-
kov, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo 
o varstvu podatkov, določili druge veljavne področne 
zakonodaje ter navodili OU in PO.

14 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, 
izbranih na javnem razpisu

Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavi-
teljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:

– izvajanje ustreznih postopkov za namen vklju-
čevanja oseb iz ciljne skupine v novo vzpostavljeno/-e 
enoto/-e za zagotavljanje dnevnih oblik varstva oziroma 
začasnih namestitev. Izbrani prijavitelj je dolžan pričeti 
z izvajanjem te obveznosti takoj po zaključku investicije, 
ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, ozi-
roma najkasneje v prvi polovici januarja 2023;

– izpolnjevanje vseh pogojev za zagotavljanje izva-
janja dnevnih oblik varstva oziroma začasnih namestitev 
za osebe iz ciljne skupine. Upravičenec je dolžan pričeti 
z izvajanjem te obveznosti takoj po zaključku investicije, 
ki je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu;

– izvajanje storitev oskrbe v skladu z evropskimi 
smernicami za deinstitucionalizacijo (Common Euro-
pean Guidelines on the Transition from Institutional to 
Community-based Care; dostopnimi na: https://deinsti-
tutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/gui-
delines-final-english.pdf);

– napotovanje kadra, ki bo zaposlen v novi 
enoti/-ah, na izobraževanja o deinstitucionalizaciji, ki ga 
bo za ta namen v okviru PO organizirala Projektna enota 
za vzpostavitev deinstitucionalizacije;

– zagotavljanje možnosti doseganja sinergijskih 
učinkov s sorodnimi organizacijami, lokalno skupnostjo 
in vsemi deležniki, ki pokrivajo področje socialnega var-
stva za osebe iz ciljne skupine;

– da bo v primeru uveljavljanja upravičenega stro-
ška za nakup prevoznega sredstva, izpolnjeval zahtevo, 
da se prevozno sredstvo uporablja predvsem za prevoz 
uporabnikov v namen prihoda in odhoda iz dnevne obli-
ke varstva oziroma začasne namestitve;

– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt ozi-
roma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje 
revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z do-
ločbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki 

urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, 
izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati 
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta 
v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi ob-
računov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke 
končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo 
dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem pro-
jektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je 
prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti 
dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja pro-
jekta v skladu z navodili ministrstva in organa uprav-
ljanja;

– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z jav-
nostjo in uporabe logotipov v skladu s 115. in 116. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja 
in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 15);

– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti doku-
mentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da 
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor 
nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna 
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumenta-
cijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 
140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja 
s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega 
organa, drugih nadzornih organov Republike Slove-
nije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in re-
vizijo projekta Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evrop-
skega računskega sodišča in Računskega sodišča RS 
ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se 
zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in 
spremljanja dodelitve sredstev ter doseganja zastavlje-
nih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, 
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravi-
čenih stroškov projekta;

– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja dose-
ganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen 
spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 
96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU dolžan sprem-
ljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev 
in kazalnikov projekta.

Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge 
prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Prilo-
ga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).

15 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spo-

štovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja 
javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU 
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Na-
vodilih organa upravljanja na področju komuniciranja 
vsebin evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila) ter Navodilih PO.

Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, je potrebno 
smiselno in skladno z Navodili PO uporabljati logotip 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter logotip Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in hkrati navajati, da projekt delno financirata mini-
strstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Hkrati je potrebno navesti, da se 
projekt financira iz Operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje 
v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k ra-
zvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjša-
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nje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje 
socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, 
kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucio-
nalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti«, 
9.3.1 specifičnega cilja »Izboljšanje kakovosti skupno-
stnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020.

Izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo vsi 
sub jekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor 
se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi 
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti 
znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, 
neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali 
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim raz-
pisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/pre-
jemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva v roku 
30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva na-
kazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila 
v proračun Republike Slovenije.

17 Omejitev glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati ome-
jitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom 
Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma konč-
nega izplačila pri upravičencu nastopi karkoli od nasled-
njega:

(a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavno-
sti iz programskega območja; ali

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

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje 
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,

je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dne-
va vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno 
z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso 
izpolnjene.

18 Postopek izbora prijaviteljev
18.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma 

najkasneje do 16. 10. 2020.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navede-

nega roka v primeru, da razpoložljiva sredstva javnega 
razpisa ne bodo dodeljena.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpi-
sne dokumentacije je 1. 6. 2020, drugi rok je 3. 8. 2020 
in skrajni rok 16. 10. 2020.

Če bodo sredstva dodeljena pred potekom posa-
meznih rokov ali če pride do podaljšanja skrajnega roka 
bo Ministrstvo, pred iztekom skrajnega roka za oddajo 
vlog, na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/dr-
zavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-so-
cialne-zadeve-in-enake-moznosti/ in v Uradnem listu RS 
objavilo posebno obvestilo o dodelitvi sredstev.

Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži 
največ dve vlogi za sofinanciranje. Vsako vlogo mora 
oddati v ločeni ovojnici.

V kolikor bo ugotovljeno, da posamezni prijavitelj 
sodeluje pri več kot dveh projektih, bodo obravnavane 
le tiste vloge, ki bodo na ministrstvu evidentirate kot prej 

prispele. Ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo 
s sklepom zavržene.

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki 
(1 izvod) na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne do-
kumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne 
priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpi-
sni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno Priloga št. 5: 
Inv. Dokumentacija priložiti tudi na elektronskem nosilcu 
podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) in 
to 1-krat v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF 
obliki) in 1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (v 
Wordovi oziroma Excelovi obliki). Tiskana verzija se 
mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiska-
na verzija.

Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po 
pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 
Ljub ljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na 
naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana, 
vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno do-
stavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno 
po pošti do 1. 6. 2020 (prvi rok), 3. 8. 2020 (drugi rok), 
oziroma najkasneje do 16. 10. 2020, do 15. ure (skraj-
ni rok). Vloga, ki bo oddana po poteku posameznega 
roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog. V kolikor 
naslednji rok za oddajo vlog ni predviden ali v primeru 
dodelitve sredstev, se vloga s sklepom zavrže kot pre-
pozna ter vrne prijavitelju.

Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ni 
bila predložena do zgoraj navedenega roka, ne glede 
na način oddaje vloge. Prepozne oziroma na napačen 
naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo 
s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene 
pošiljatelju.

Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, 
ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom pri-
javitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni 
razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo name-
njeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namesti-
tev za starejše«. Za označevanje vloge na ovojnici se 
lahko uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: 
Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne 
bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica 
vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za 
označbo vloge.

Vloge, ki bodo nepravilno ali nepopolno označene, 
ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni 
v poglavjih 7 in 8 tega javnega razpisa.

18.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti 
vlog in ocenjevanje

18.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po po-

stopku, kot ga določa Zakon 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) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih 
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih pro-
gramov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). 
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vo-
dila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika 
ministrstva.

Odpiranje vlog bo potekalo:
– Za prvi rok dne 5. 6. 2020 ob 10. uri v prostorih 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana in bo javno.



Stran 706 / Št. 14 / 6. 3. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– Za drugi rok dne 10. 8. 2020 ob 10. uri v pro-
storih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana in 
bo javno.

– Za skrajni rok dne 23. 10. 2020 ob 10. uri v pro-
storih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana in 
bo javno.

V primeru prevelikega števila prejetih vlog lahko 
strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. 
O tem bodo prijavitelji obveščeni preko spletnega naslo-
va: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-mozno-
sti/javne-objave/.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravil-
no izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po 
vrstnem redu njihovega prispetja.

O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila 
zapisnik.

18.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog 

preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebu-

je vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obve-
znih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega 
razpisa in razpisni dokumentaciji ali vsebuje tehnično 
spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki 
ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB 
ključku ipd.) Priloga št. 5: Inv. Dokumentacija.

Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen poda-
tek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, 
na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo 
z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb 
povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo 
vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo 
k dopolnitvi.

V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna 
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje 
pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna ko-
misija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, 
da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopu-
stno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj 
v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga 
zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopol-
nitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva 
ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vloge bo 
posredovan z navadno pošto na naslov prijavitelja in 
hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prija-
vitelja, naveden v investicijski dokumentaciji. Prijavitelji 
morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.

Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikaci-

je predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 

na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega 
javnega razpisa.

Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva 
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina 
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.

Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po 
elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, 
ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od 
datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in 
sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za so-
financiranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju 
dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše«.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in 
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene 
s sklepom predstojnika ministrstva.

V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile 
le vloge, ki bodo formalno popolne.

18.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo na vsakem odpiranju vlog 

opravila pregled formalno popolnih vlog, ki bodo prispele 
do zahtevanega roka. Preverila bo izpolnjevanje pogo-
jev za kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno 
popolno vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih 
v poglavjih 7 in 8 tega javnega razpisa.

V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne vlo-
ge najprej ocenjene glede na pogoje za kandidiranje 
na javnem razpisu, določene v poglavju 7 tega javnega 
razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da pro-
jekt ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne 
bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.

Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani 
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se 
bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih 
ocen posameznih ocenjevalcev.

Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna ko-
misija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.

Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo 
dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi 
ocenjevanja dosegli najmanj 50 točk. V kolikor bo skup-
na vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli mini-
malni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva 
posamezne kohezijske regije (KRSV oziroma KRZS) 
ali posameznega sklopa, bodo imeli prednost projekti 
z višjim številom točk.

V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število 
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemni-
kov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva 
posamezne kohezijske regije ali posameznega sklopa, 
se o uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov sredstev 
odloči na naslednji način:

V primeru, da bo več vlog, ki predvidevajo vzpo-
stavitev enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva 
z območja KRVS prejelo enako število točk pa za sofi-
nanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev, bo ime-
la prednost vloga, ki je pri merilu 7 prejela višje število 
točk, v kolikor bosta dva projekta imela enako število 
točk v navedenem merilu pa se bo upošteval vrstni red 
evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.

V primeru, da bo več vlog, ki predvidevajo vzpo-
stavitev enote za zagotavljanje začasnih namestitev 
z območja KRVS prejelo enako število točk pa za sofi-
nanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev, bo ime-
la prednost vloga, ki je pri merilu 7 prejela višje število 
točk, v kolikor bosta dva projekta imela enako število 
točk v navedenem merilu pa se bo upošteval vrstni red 
evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.

V primeru, da bo več vlog, ki predvidevajo vzpo-
stavitev enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva 
z območja KRZS prejelo enako število točk pa za sofi-
nanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev, bo ime-
la prednost vloga, ki je pri merilu 7 prejela višje število 
točk, v kolikor bosta dva projekta imela enako število 
točk v navedenem merilu pa se bo upošteval vrstni red 
evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.

V primeru, da bo več vlog, ki predvidevajo vzpo-
stavitev enote za zagotavljanje začasnih namestitev 
z območja KRZS prejelo enako število točk pa za sofi-
nanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev, bo ime-
la prednost vloga, ki je pri merilu 7 prejela višje število 
točk, v kolikor bosta dva projekta imela enako število 
točk v navedenem merilu pa se bo upošteval vrstni red 
evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.
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Dodatna pojasnila glede strokovnega ocenjevanja 
vlog so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 18: 
Postopek in način izbora prejemnikov sredstev – stro-
kovno ocenjevanje.

18.3 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo 

najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Re-
zultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo 
objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.gov.si in 
na spletni strani www.eu-skladi.si.

O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo 
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil pred-
stojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega poobla-
ščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa pred-
stojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o so-
financiranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prija-
vitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: 
Vzorec pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje 
trajanja projekta. Pogodba je vzorčna, ministrstvo si pri-
držuje pravico, da izjemoma, po potrebi, pogodbo pred 
podpisom ustrezno dopolni ali spremeni. Če se upra-
vičenec z dopolnitvijo ali spremembo ne strinja lahko 
podpis pogodbe pisno zavrne, v tem primeru se šteje, 
da je odstopil od kandidature na javnem razpisu in iz-
gubi pravico do sredstev, odobrenih s sklepom o izboru.

Z izbranimi prijavitelji, ki bodo k vlogi priložili zgolj 
potrdilo o vloženi zahtevi za izdajo gradbenega dovolje-
nja, bo ministrstvo odložilo podpis pogodbe o sofinan-
ciranju, dokler ne bo predloženo pravnomočno gradbe-
no dovoljenje za predmet sofinanciranja, pri čemer je 
skrajni rok za njegovo predložitev 31. 12. 2020. V kolikor 
ministrstvo do tega datuma ne bo prejelo zahtevanega 
dokazila, se šteje, da je odstopil od kandidature na jav-
nem razpisu in izgubi pravico do sredstev, odobrenih 
s sklepom o izboru.

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta v pogodbi, na 
podlagi navedb prijavitelja v vlogi, opredelila način in 
dinamiko črpanja sredstev ter opredeljene cilje projekta.

V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema 
poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

18.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev so-

financiranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, 
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje 
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču 
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba 
se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tož-
bi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, 
prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.

18.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo 

spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb 
oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma do-
polnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo 
objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/ 
drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino- 
socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

19 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-

javitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Mi-
nistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ 
ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake- 
moznosti/javne-objave/.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainte-
resirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na 
naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za 
sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvaja-
nju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starej-
še«. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi 
z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslo-
vu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-mozno-
sti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati za 
prvi rok do 25. 5. 2020, za drugi rok 27. 7. 2020, zadnji 
odgovori bodo objavljeni do 9. 10. 2020.

Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativ-
no delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrob-
neje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah 
delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na sple-
tni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-orga-
ni/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-za-
deve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

19.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obraz-

ci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na po-
sameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, 
kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so 
sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti 
k prijavi, po vrstnem redu v skladu s spodnjim sezna-
mom prijavnih obrazcev in prilog.

Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, 
pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako 
obvezni sestavni del vloge na javni razpis.

Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti 
speta ali vložena v mapo z vidno označenimi priloga-
mi, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim 
seznamom.

19.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
19.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki mo-

rajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem 
obrazcu in so sestavni del vloge:

– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev

19.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki mo-

rajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni 
prilogi in so sestavni del vloge:

– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni 
potrebno priložiti k vlogi)

– Priloga št. 2: Označba vloge
– Priloga št. 3: Seznam občin z zavodi (DSO in 

posebni socialno varstveni zavodi) (ni potrebno priložiti 
k vlogi)

19.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije 
in jih morajo prijavitelji priložiti sami

– Priloga št. 4: Pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja ali 
sklep o zavrženju vloge, oziroma sklic na relevantno 
zakonodajo

– Priloga št. 5: Investicijska dokumentacija
– Priloga št. 6: Izpis iz zemljiške knjige, potrdilo o pred-

znambi stavbne pravice, potrditev o pravnem poslu v obliki 
notarskega zapisa, ki vsebuje zemljiško knjižno dovolilo ali 
drugo dokazilo v skladu z Zakonom o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

– Priloga št. 7: Podpisan in žigosan sklep o potrditvi ID
– Priloga št. 8: Izjava o referencah prijavitelja iz 

katere izhajajo ustrezne reference
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– Priloga št. 9: Kopija ustanovitvenega akta ali dru-
gega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvi-
dno, kdaj je bila pravna oseba ustanovljena

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 430-1308/2019/23(15131-20) Ob-1584/20
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-

jekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1308/2019, 
za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – 
namestitev v varnem prostoru za leti 2020 in 2021«, 
objavljenega 6. 12. 2019 v Uradnem listu RS, št. 73/19, 
pod objavo Ob-3500/19, in na spletni strani Ministrstva 
za notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izvedba projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 
– namestitev v varnem prostoru za leti 2020 in 2021« 
v Republiki Sloveniji, in sicer nudenje pomoči žrtvam 
trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in 
socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor, 
za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 
31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih 
za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porab-
ljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost 
izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem 
javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Društvo ključ 
– Center za boj proti trgovini z ljudmi, p.p. 1646, 1001 
Ljub ljana, v okvirni vrednosti 80.000,00 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sred-
stva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena 
iz sredstev proračuna RS.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-1627/20
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in 

promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, 
objavlja

javni razpis
»Za sofinanciranje promocije slovenske turistične 

ponudbe v letu 2020«
Na podlagi naslednjih določb:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

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

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

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Ura-
dni list RS, št. 71/17 in 19/19),

– 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 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),

– Sheme državne pomoči »Program izvajanja fi-
nančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 
2016; trajanje sheme: do 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,

– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 13/18),

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

– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, 
št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1),

– Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki ga je 
sprejel Svet agencije na svoji 14. dopisni seji dne 27. 11. 
2019, h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo podalo soglasje dne 3. 12. 2019.

I. 1 Naziv in sedež institucije financiranja in izvaja-
nja javnega razpisa

Javni razpis »Za sofinanciranje promocije sloven-
ske turistične ponudbe v letu 2020« izvaja Javna agen-
cija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, 
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju STO).

Za javni razpis »Za sofinanciranje promocije slo-
venske turistične ponudbe v letu 2020«, so v celoti za-
gotovljena finančna sredstva na strani STO.

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

stične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za 
svoje turistične produkte izvajajo promocijo na doma-
čem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digi-
talnih promocijskih aktivnosti na tujih trgih.

Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije 

kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel 
Slovenia.

2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev 
skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudar-
kom na desezonalizaciji.

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

4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povpreč-
ne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z viš-
jo dodano vrednostjo).

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

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javne-
ga razpisa strateško usmerjena izvedba promocijskih 
aktivnosti, s poudarkom na širitvi nastopa na predno-
stnih tujih trgih in pridobivanja novih turističnih gostov 
ter rast prihodkov iz naslova turističnih potovanj za turi-
stično sezono 2020/2021.

Podporni cilji javnega razpisa so:
– krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega 

turizma, slovenskih turističnih podjetij,
– povezovanje promocije turističnih podjetij s po-

nudbo vodilnih destinacij s ciljem poenotene promocij-
ske komunikacije pod blagovno znamko I feel Slovenia,

– osredotočenost na ciljne produktne segmente, 
ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov1 
in prednostne trge,

1 Definicija HVT turista: Zahtevnejši gost oziroma t. i. 
High Value Traveller spada v segment turistov, ki se odlo-
čajo o izbiri destinacije, načrtovanja in rezervacije dopusta 
v tujini. To so predstavniki ciljne skupine, ki so za dopust 
pripravljeni plačati več, bodisi zaradi izbire namestitvenega 
objekta, nivoja vključenih storitev, izdatkov za prehrano ali 
dodatnih doživetij. So turisti, ki svojega dopusta ne rezer-
virajo na podlagi kriterija najnižje cene temveč so za to, da 
dopust preživijo v skladu s svojimi pričakovanji, pripravljeni 
plačati ustrezno višjo ceno.
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– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizade-
vanja za njihov ponoven obisk,

– pospeševanje prihodov turistov izven glavne se-
zone,

– dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na 
ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

I. 3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promo-

cije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, kot del 
poslovne strategije podjetij na trgih, s ciljem večanja 
prodaje turističnih produktov Slovenije.

I. 4 Upravičenci
Upravičenec do sredstev financiranja je vsako pod-

jetje (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki 
ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Re-
publiki Sloveniji in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Po-
goji za kandidiranje.

I. 5 Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in 

pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki III. Dokazo-
vanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 
celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja po-
gojev prijavitelja lahko STO zahteva dodatna pojasnila 
ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, 
se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje 
(Sklep o izboru) in pred podpisom pogodbe, se pogodba 
o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o dodelitvi sred-
stev za sofinanciranje pa se razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko STO odstopi 
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec 
dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov 
transakcijski račun do dneva vračila sredstev STO.

I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja 

z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, skladno 
z Zakonom o gospodarskih družbah in je vpisano v Po-
slovni register Slovenije.

2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 evrov ali več na dan oddaje vloge).

3. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega preneha-
nja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodi-
šče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge 
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. 
US, in 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).

4. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug 
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v te-
žavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 
651/2014/EU.

5. Za prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

6. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu 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.

7. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU 
in 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti v sledečih izključenih sektorjih:

– 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,

– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonku-
renčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 
21. 12. 2010, str. 24).

8. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

9. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške 
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpi-
su, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov 
(sredstev države, občine ali Evropske unije), skladno 
s prepovedjo dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev.

10. Podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Prilo-
ge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja, 
štejejo kot eno samo podjetje, zato se lahko na razpis 
prijavi le eno od njih.

I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno in ak-

tivno delovati vsaj zadnji dve poslovni leti, od dneva od-
daje vloge na ta javni razpis. Pri tem se upošteva datum 
vpisa v sodni register.

2. Podjetje prijavitelja mora imeti za zadnji dve za-
ključeni letni poslovni poročili: 2017 in 2018, od dneva 
oddaje vloge, pozitiven čisti poslovni izid. Pri tem se 
upošteva podatke oddane v letnem poslovnem poročilu 
na AJPES in izjavo prijavitelja na Obrazcu št. 2 te razpi-
sne dokumentacije. V primeru, da prijavitelj ni posloval 
že v letu 2017, velja zgolj poročilo za leto 20182 in izjava 
prijavitelja na Obrazcu št. 2 te razpisne dokumentacije. 
V primeru, da prijavitelj ni oddal poročila na AJPES (ve-
lja za določene s.p.), velja izjava na Obrazcu št. 2.

2 To določilo velja zgolj za tista podjetja, ki skladno 
s točko I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje, izpolnjujejo 
pogoj iz prve alineje, vendar je datum registracije podjetja 
prijavitelja od 1. 1. 2018 do 1. 4. 2018.

3. Prijavitelj je po zadnjih dveh letnih poslovnih 
poročilih: 2017 in 2018 zaposloval povprečno vsaj dva 
zaposlenca, kar je razvidno iz Poslovnega izkaza uspe-
ha (Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih 
ur v obračunskem obdobju) in jih zaposluje tudi na dan 
oddaje vloge. V primeru, da prijavitelj ni posloval v letu 
2017, velja le poročilo za leto 20182. V primeru, da pri-
javitelj ni oddal poročila na AJPES (velja za določene 
s.p.), velja izjava na Obrazcu št. 2.
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4. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomo-
či kot skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju 
na podlagi pravila »de minimis«, ki ne sme presegati 
200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Evropske unije. Prijavitelj mora upoštevati pravilo 
kumulacije državnih pomoči kot določa shema držav-
ne pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis: 
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de mi-
nimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).

5. Prijavitelj lahko odda le eno vlogo na ta javni razpis.
6. Prijavitelj ima ustanovljeno podjetje, ki 

ima registrirano glavno gospodarsko dejavnost 
(http://evem.gov.si/info/skd-seznam/) na področju:

– I GOSTINSTVO in enem od Oddelkov/Skupin 
kot sledi:

– 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastani-
tvenih obratov

– 55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih 
nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

– 55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
– 55.9 Dejavnost dijaških in študentskih domov 

ter druge nastanitve
– N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAV-

NOSTI in enem Oddelku/Skupin kot sledi:
– 79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organiza-

torjev potovanj
– 79.9 Rezervacije in druge s potovanji povezane 

dejavnosti
in kot glavno poslovno dejavnost izvaja storitve prodaje 
turističnih produktov na območju Republike Slovenije, ki 
so opredeljeni v Strategiji trajnostnega razvoja sloven-
skega turizma 2017–2021.

7. Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da bo vodil 
posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse transak-
cije v zvezi s projektom pod številko, ki jo bo navedel 
v Obrazcu št. 2 – Izjava prijavitelja.

I. 5. 3 Ostali pogoji sodelovanja
Vloga prijavitelja mora biti skladna z namenom, 

ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Strate-
gije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in 
mora izpolnjevati tudi ostale pogoje:

1. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine, 
skladno s personami slovenskega turizma3.

rabe celostne grafične podobe, kot navedeno v Prilogi 1 
tega javnega razpisa.

6. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stro-
škov posamezne vloge prijavitelja lahko znaša najmanj 
10.000,00 evrov brez DDV in največ 50.000,00 evrov brez 
DDV.

7. V okviru projekta se morajo izvajati aktivnosti, skla-
dne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti prija-
vitelja (poslovni načrt in načrt trženja).

8. Iz predložene finančne konstrukcije projekta s strani 
prijavitelja mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena 
lastna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.

I. 6 Višina sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo pred-

metnega javnega razpisa, je 431.294,55 evrov.
Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračun-

skem letu 2020 oziroma do porabe sredstev.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvi-

deni časovnici, se neporabljena sredstva lahko prenese 
v nasled nje leto v skladu z razpoložljivostjo proračunskih 
sredstev STO ali pa se jih ustrezno prerazporedi znotraj 
obstoječega proračunskega leta v okviru obstoječega fi-
nančnega načrta STO za leti 2020 in 2021.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev 
javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje 
sklepov o (ne)izboru.

Dinamika sofinanciranja bo določena s pogodbo o so-
financiranju med STO in izbranim prijaviteljem, skladno s fi-
nančnim načrtom STO za leti 2020 in 2021 in v odvisnosti 
od razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti proračun-
skih sredstev in Programa dela STO za ta namen. V kolikor 
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračun-
skih postavkah, lahko STO razveljavi javni razpis in izdane 
Sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če 
se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom STO, se šteje, 
da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis ka-
darkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi 
v Uradnem listu RS.

I. 7 Obdobje sofinanciranja in Zahtevki za izplačilo
Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške, ki 

so nastali v roku od dneva oddaje vloge na ta javni razpis 
in do vključno 30. 10. 2020. Zadnji rok za oddajo zahtevka 
za izplačilo je do vključno 12. 11. 2020.

Vmesni roki za oddajo Zahtevka za izplačilo so lahko:
1. Rok: 20. 5. 2020, do 24. ure,
2. Rok: 25. 9. 2020, do 24. ure.
Zaključni rok za oddajo Zahtevka za izplačilo je 12. 11. 

2020, do 24. ure.
Upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo upravi-

čenih stroškov v največ dveh delih oziroma z največ dvema 
Zahtevkoma za izplačilo. Upravičenec pošlje Zahtevek za 
izplačilo z zahtevanimi dokazili in Vsebinskim poročilom 
pisno po pošti na sedež STO.

I. 8 Način izbora vlog za sofinanciranje
Postopek javnega razpisa in ocenjevanje vlog bo 

vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v 
nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom imenovala di-
rektorica STO.

Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vlo-
ge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje: 
splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji prijavitelja na 
ta javni razpis. Če komisija ugotovi, da vloga ne izpolnjuje 
vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja 
po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.

Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge ko-
misija oceni na podlagi meril iz točke I. 9 tega javnega 
razpisa.

3 Persone ciljnih skupin slovenskega turizma: 
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziska-
ve-in-analize/persone-slovenskega-turizma.

2. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnost 
na prednostnih trgih kot opredeljeno v Programu dela 
STO za leti 2020 in 20214 in skladno z usmeritvami 
identifikacije tržnega potenciala5.

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

5 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziska-
ve-in-analize/identifikacija-trznega-potenciala

3. Prijavitelj mora obenem zagotoviti investicijo v di-
gitalne aktivnosti (stroške storitev zunanjih izvajalcev in 
medijski zakup) vsaj v deležu 40 % neposrednih upra-
vičenih stroškov.

4. Projekt se ne sme pričeti izvajati pred datumom 
oddaje vloge.

5. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije pro-
mocijskih sporočil (tisk, digitalni mediji, radio, TV), sofi-
nanciranih preko tega javnega razpisa, obvezno vključiti 
logotip I feel Slovenia in zaželeno navedbo ključnika 
#ifeelsLOVEnia ter upoštevati Navodila STO glede upo-
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I. 9 Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril:

Št. Merilo Maksimalno št. točk
1 Obseg promocijskih aktivnosti 45
1.1 Dve različni promocijski aktivnosti 10
1.2 Tri različne promocijske aktivnosti ali več 20
1.3 Izvedba posebnih promocijskih aktivnosti znotraj točke 1.1 ali 1.2 25
1.3.1 Oglaševanje na družbenem omrežju LinkedIn vsaj v obsegu 20 % vrednosti celotnega 

medijskega zakupa projekta
5

1.3.2 Nagovarjanje zahtevnejšega, t. i. High value turista 10
1.3.3 Aktivnosti t. i. Lead Generation marketinga 5
1.3.4 Aktivnosti vplivnostnega marketinga 5
2 Promocija turističnih produktov na več trgih 20
2.1 Na dveh prednostnih trgih 10
2.2 Na treh ali več prednostnih trgih od teh obvezno en na novem tujem trgu, kjer nastopa 

prijavitelj prvič
20

3 Promocija turističnih produktov zgolj izven glavne turistične sezone 25
4 Promocija trajnostno naravnanih turističnih produktov 10

SKUPAJ 100
Maksimalno število točk je 100.

Način ocenjevanja vlog in pomen posameznih meril 
za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki II. 
Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev 
za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil.

Vsako vlogo ocenita dva ocenjevalca. V kolikor se 
skupni oceni obeh ocenjevalcev med seboj razlikujeta 
za več kot 15 točk, to vlogo oceni še tretji ocenjevalec. 
Končna ocena vloge se oblikuje na osnovi povprečja 
dveh ocen oziroma v primeru tretje ocene, na podlagi 
povprečja najbližjih dveh ocen. V primeru, da je razlika 
med tremi ocenami enaka, se upošteva višji dve oceni.

Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijavite-
ljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle 
prag najmanj 60 točk.

Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za so-
financiranje, ki bodo presegle prag 60 točk, razvrsti 
in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu šte-
vila dobljenih točk od najvišje do najnižje ocenjene vloge.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva 
razpisana sredstva, bodo imele prednost vloge z višjim 
številom točk, do porabe vseh razpoložljivih sredstev. 
V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim skupnim 
številom točk, bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo 
prejele višje število točk najprej pri merilu št. 2., nato pri 
merilu št. 4. V kolikor bo več vlog prejelo enako skupno 
število točk pri obeh teh merilih, bodo imele prednost 
vloge, ki so bile časovno prej oddane (velja poštni žig 
oziroma žig prejema vloge v Glavno pisarno STO).

V primeru, da se kateri od prijaviteljev ne odzove na 
poziv STO k podpisu pogodbe o sofinanciranju v opredelje-
nem roku, se ta sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjeni 
vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanciranje, glede na vi-
šino prejetih točk. O izbiri naslednjega prijavitelja bo izdan 
nov sklep o izboru, s katerim bo odpravljen prejšnji sklep.

I. 10 Shema financiranja in skladnost s pravili o dr-
žavnih pomočeh

Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa bo 
potekalo na osnovi priglašene sheme »de minimis«, to 
je »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de 
minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum 

potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 
2020 (v nadaljevanju: »de minimis«).

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podje-
tju, na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 
največje intenzivnosti pomoči ali zneska »de minimis« 
pomoči, kot določa shema pomoči »de minimis«. Sku-
pni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu 
prejemniku/upravičencu na podlagi pravila »de mini-
mis«, ne sme presegati 200.000,00 evrov v kateremkoli 
obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva 
leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na 
vrednost 100.000,00 evrov za podjetja, ki delujejo v ko-
mercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se 
uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Pomoč, prejeta po pravilu »de minimis«, se ne sme 
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičeni-
mi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla najve-
čja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za 
posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 
651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč »de minimis«, 
ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je na-
vedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe 
Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.

Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upo-
števa definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je 
definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih 
alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.
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Uredba (EU) št. 1407/2013 določa, da se upošteva 
seštevek dodeljenih pomoči »de minimis« v vseh pove-
zanih podjetjih.

I. 11 Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in na-
čin financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo poteka-
lo skladno s shemo »de minimis« (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/I) in Programom dela STO za leti 
2020 in 2021.

I. 11. 1 Upravičeni stroški
STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so nepo-

sredno povezani s predmetom tega javnega razpisa kot 
neposredne stroške, v deležu 95 % in posredne stroške, 
v deležu 5 %.

STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške na-
slednje stroške:

1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev:
– stroški storitev strokovnjaka, medijskega in/ali 

digitalnega eksperta, za pripravo medijskega načrta, 
spremljanje in nadzor ter priprave poročila o uspešnosti 
izvedenih aktivnosti,

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

– drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih aktivno-
sti (npr. tisk jumbo plakatov, tisk gradiv, postavitev panojev, 
postavitev pristajalne spletne strani, drugih fizičnih ali digi-
talnih storitev, ki niso navedeni v prvih dveh zgornjih aline-
jah te točke, so pa nujno potrebni za izvedbo aktivnosti).

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

kjer se vrši oglaševanje, vključno s tehničnim servi-
ranjem oglasov (zakup AdServerjev, najem plakatnih 
mest, dostava gradiv ipd.).

Mediji, za katere se priznavajo upravičeni stroški, so:
– digitalni mediji,
– tiskani mediji,
– zunanje oglaševalske površine,
– radio in televizija.
STO prizna prijavitelju posredne stroške, ki so pove-

zani z neposrednimi aktivnostmi vloge prijavitelja in se pri-
znajo v pavšalu, ki znaša 5 % upravičenih stroškov projekta 
oziroma vrednosti posamičnega Zahtevka za izplačilo.

STO prizna prijavitelju do največ 40 % neposrednih 
upravičenih stroškov iz točke 1. stroški zunanjih izvajal-
cev, ostali stroški so stroški izvedbe medijskega zakupa 
po točki 2, po formuli:

Vrednost sofinanciranja projekta = 100 %
– posredni upravičeni stroški 5 %
= Vrednost sofinanciranih izvedbenih aktivnosti (neposredni upravičeni stroški) = 95 %
 – do maksimalno 40 % neposrednih upravičenih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev
 – minimalno 60 % neposrednih upravičenih stroškov za izvedbo medijskega zakupa

Prijavitelj mora obenem zagotoviti investicijo v di-
gitalne aktivnosti (stroške storitev zunanjih izvajalcev in 
medijski zakup) vsaj v deležu 40 % neposrednih upra-
vičenih stroškov.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neu-

pravičeni stroški, kot na primer:
– stroški storitev prevajalcev za prevajanje oglasnih 

sporočil in jezikovno redakcijo v tuje jezike na trgih, na 
katerih prijavitelj izvaja aktivnosti in so del sofinanciranja 
oddane vloge prijavitelja,

– stroški analiz, študij, raziskav in drugih s tem po-
vezanih svetovalnih storitev,

– stroški sodelovanja na turističnih sejmih, work-
shopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stroški 
najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konferenč-
ne dvorane, stroški opreme, pogostitve ipd.),

– stroški razvoja in direktne prodaje posameznega 
turističnega produkta,

– stroški vseh ostalih aktivnosti, ki jih STO že finan-
cira preko svojih rednih programskih aktivnosti (sejemski 
nastopi, študijske ture …) in kar ni predmet sofinancira-
nja javnih razpisov MGRT oziroma drugih nacionalnih 
in lokalnih javnih institucij v Sloveniji in v Evropski uniji.

I. 11. 2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost 

podjetja in znaša do vključno 60 % vrednosti upraviče-
nih stroškov projekta prijavitelja. Dodeljena sredstva 
za sofinanciranje projekta posameznega prijavitelja ne 
morejo biti nižja od 10.000 evrov brez DDV in ne višja 
od 50.000 evrov brez DDV.

I. 11. 3 Način financiranja
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov za iz-

vedene aktivnosti z naslednjimi dokazili in poročili:

– obdobno ali zaključno vsebinsko poročilo o izved-
bi aktivnosti,

– obdobno ali zaključno finančno poročilo o izvedbi 
aktivnosti,

– dokazila za dokazovanje upravičenosti posame-
zne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

V kolikor bo upravičenec oddal le en Zahtevek za 
izplačilo, potem oddaja vsebinsko in finančno poročilo 
kot zaključno poročilo. Sicer se šteje, da je prvi Zahtevek 
za izplačilo obdoben in je obvezna priloga obdobno po-
ročilo, drugi Zahtevek za izplačilo pa zaključen in mora 
zajemati celovit obseg aktivnosti in vključiti vsebino in 
finance tudi iz obdobnega poročila.

Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov po 
posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poro-
čanja so podrobneje predstavljeni v točki II. Podrobnej-
ša predstavitev meril za ocenjevanje vlog in obveznih 
dokazil.

I. 12 Zahteve glede nadzora izvedbe aktivnosti
STO je odgovoren za nadzor nad izvajanjem sofi-

nanciranja. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, 
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem aktiv-
nosti, katere sofinanciranje se izvaja na podlagi predme-
tnega javnega razpisa, v času veljavnosti pogodbe med 
STO in upravičencem, še 2 leti po zaključku projekta. 
Upravičenec bo moral STO predložiti vse dokumente, 
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upra-
vičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune in 
ostalo dokumentacijo mora upravičenec hraniti skladno 
z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

V primeru preverjanja na kraju samem bo upraviče-
nec moral omogočil vpogled v računalniške programe, 
listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter rezul-
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tate aktivnosti. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen v roku najmanj 
3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju samem.

I. 13 Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta: 2. 4. 2020, do 24. ure in 

4. 6. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva 
sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma 
objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi stri-
nja. Vse stroške, povezane s pripravo in oddajo vloge, 
nosi prijavitelj.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v razpisni dokumentaciji, točka V. Navodila za pripravo 
vloge.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija 
Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Di-
mičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana. Kot pravočasne bodo 
upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka 
za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se 
vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje 
vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se 
vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šte-
je dan, ko STO vlogo prejme. Osebno se vloga lahko 
odda v Glavni pisarni STO, na Dimičevi 13, 1000 Ljub-
ljana (3. nadstropje), v času uradnih ur od ponedeljka 
do petka, med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za 
oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti 
(zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga 
– Turistična promocija Slovenije – Podjetja« in s polnim 
nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, kot predvi-
deno na Obrazcu št. 7: Odpremni obrazec.

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

žu STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog. 
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog 
bodo objavljene na spletnih straneh STO: https://www.
slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravoča-
snost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog. 
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge 
se ne bodo obravnavale, temveč bodo s sklepom zavr-
žene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.

Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, 
katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme 
spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vlo-
ge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge 
ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 
na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preo-
stale vloge, ki jih je STO prejela v postopku dodelitve 
sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu 
k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravoča-
sno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za oce-
njevanje obravnavala in ocenila vse pravočasne, for-
malno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
se kot neustrezna zavrne.

I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma 

obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od dneva 
odpiranja vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tož-
be na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet 
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofi-
nanciranju.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

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

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
oddano vlogo in zagotavljati STO in drugim nadzornim 
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potre-
be bodočih preverjanj skladno z zakonodajo Republike 
Slovenije še 10 let po zaključku projekta.

Upravičenec mora voditi in spremljati porabo pre-
jetih sredstev računovodsko ločeno na posebnem stro-
škovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano 
vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled 
nad namensko porabo sredstev.

I. 17 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo 
prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo 
GDPR in ZVOP-1.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
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. Prijavitelj mora poja-
sniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne 
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo STO lahko 
domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO 
posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba 
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in 
drugih zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo 
in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in 
o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen 
obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vre-
dnotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog 
v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodni-
mi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni 
podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega 
delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki 
jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati STO in njeno 
resorno ministrstvo.

Podatki o sofinanciranih projektih so javnega zna-
čaja in se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičen-
cev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projek-
ta in znesek javnega sofinanciranja. Objave podatkov 
o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene 
v skladu z ZDIJZ.

Prijavitelj mora izpolniti Obrazec št. 6: Varovanje 
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
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I. 18 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in 

pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju doseg-
ljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na 
sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporo-
čila: »JR podjetja«.

Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno 
dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, 
v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka 
do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija 
je objavljena tudi na spletni strani: https://www.slove-
nia.info/razpisi-sto.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo 
prispeti na zgornji naslov:

– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 30. 3. 2020 
do 12. ure in

– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 1. 6. 2020 
do 12. ure.

STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana 
vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge 
oziroma:

– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 31. 3. 2020 
do 24. ure in

– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 2. 6. 2020 
do 24. ure.

Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obrav-
navana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo 
sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgo-
vori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.
slovenia.info/razpisi-sto.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in 
spremembah sproti obveščeni preko spletne strani 
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Javna agencija Republike Slovenije  
za trženje in promocijo turizma

Št. 610-0003/2020 Ob-1577/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 
in 61/17), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 16/2016), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16) in Pravilnika o sofinanciranju programov 
kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem 
(Uradni list RS, št. 30/07 – v nadaljevanju: pravilnika) 
objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem 

za leto 2020, v okvirni višini 54.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje kulturnih programov, ki so v javnem interesu v Občini 
Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vre-
dnotenja prijavljenih programov in projektov, ki jih bodo 
izvajalci izvedli v letu 2020.

3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti 

spadajo spodbujanje dejavnosti kulturnih društev, sku-
pin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje pro-
storskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za 
izobraževanje potrebnih kadrov.

Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih 

sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo 
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in 
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, 
v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upraviče-

nost.
3.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Iz sredstev občinskega proračuna se financira 

osnovno delovanje, kritje materialnih stroškov poslo-
vanja.

3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zago-

tavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, zalo-
žniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura, 
promocija knjig, branja in avtorjev, literarni večeri, med-
narodna dejavnost in promocija.

3.4. Lastna kulturna ustvarjalnost
V javni interes kulturne dejavnosti spada področje 

kulture, ki zajema različne oblike, prakse in izraze kul-
turne ustvarjalnosti, kulturno umetnost, eksperimental-
ne in raziskovalne kulturne prakse ter sodobno kulturo. 
Daje se spodbuda avtorski ustvarjalnosti in je spodbuda 
projektom z jasnim umetniškim konceptom avtorja, ki bi-
stveno prispevajo k raznolikosti kulturnega izraza. V tem 
okviru mora avtor izvesti lasten avtorski proces nasta-
janja nove ali nadgrajene produkcijske forme. Spodbuja 
se usmerjanje samozaposlenih v kulturi. Prednostno 
točkovanje se bo določilo z javnim razpisom.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Programi ljubiteljske kulture, delovanje zveze 

kulturnih društev ter knjiga – izdajateljska dejavnost:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične ose-

be, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, 
pod naslednjimi pogoji:

– da imajo sedež in izvajajo programe na območju 
Občine Ravne na Koroškem,

– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa regi-
strirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom 
o društvih,

– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrov-
ske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtova-
nih dejavnosti,

– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavo-
dov in ustanov,

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da enkrat letno izvedejo samostojni koncert, pred-

stavo, prireditev …
4.2. Lastna kulturna ustvarjalnost
Na razpisu lahko sodelujejo javni in drugi zavodi, 

zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z lastno 
kulturno ustvarjalnostjo ob pogoju, da:

– delujejo in izvajajo programe na območju Občine 
Ravne na Koroškem,

– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogod-
bah z Občino Ravne na Koroškem,

– so najmanj eno leto registrirane in delujejo na 
področju lastne kulturne ustvarjalnosti,

– imajo izkušnje z lastno kulturno ustvarjalnostjo,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in dru-

ge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno ure-
sničitev zastavljenega programa,

– za prijavljen program imajo izdelano natančno 
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in 
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odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen naj-
več 20 % delež sredstev pridobljenih iz drugih virov,

– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani 
v letu 2020,

– da isti projekt prijavlja le en prijavitelj,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobe-

nem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri 
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov,

– Občina Ravne na Koroškem bo podprla največ 
3 projekte z najmanj 80 % sofinanciranjem, ki bodo do-
segli največ točk,

– imajo strokovno izobrazbo na področju, na kate-
rem delujejo.

4.3. Izobraževanje mladih na področju kulture – 
šole kulture

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, 
zadruge ter druge pravne osebe, ki si za svoje delovanje 
želijo pridobiti mlade ob pogoju, da:

– da delujejo in izvajajo programe na območju Ob-
čine Ravne na Koroškem,

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da mladi opravijo tečaj ter pridobijo znanje za 

izvajanje določene kulturne dejavnosti (petje, likovna 
dejavnost, uprizoritvena dejavnost …),

– da po pridobljenem znanju v društvu oziroma or-
ganizaciji delujejo določen čas,

– da tečaj oziroma seminar izvede za to usposo-
bljen predavatelj ter po opravljenem tečaju udeležencu 
podeli ustrezno listino,

– da izobraževanja ni možno izvajati v okviru jav-
nih zavodov in da ti programi oziroma dejavnosti niso 
sofinancirani/e z javnimi sredstvi,

– Občina Ravne na Koroškem bo podprla največ 
dve šoli kulture, ki bosta dosegli največ točk.

V primeru ne prijave na razpisana sredstva se ta 
lahko dodelijo programom pod točko 3.1. Programi lju-
biteljske kulture.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska stro-

kovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan 
Občine Ravne na Koroškem.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog 
neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet razpisa, znaša 54.000 €:

– programi ljubiteljske kulture – 39.000 €,
– delovanje zveze kulturnih društev – 1.000 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.000 €,
– programski stroški za lastno kulturno ustvarjanje 

– 8.000 €,
– izobraževanje mladih na področju kulture – šole 

kulture – 5.000 €.
6. Merila in kriteriji za izbor:
6.1. Programi ljubiteljske kulture ter knjiga – izda-

jateljska dejavnost
Pri izboru posameznega programa bodo upošte-

vana merila in kriteriji pravilnika ter merila opredeljena 
v prilogi 1 oziroma prilogi 2 pravilnika.

6.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Pri izboru bodo upoštevani stroški, ki so povezani 

z osnovnim delovanjem oziroma materialni stroški.
6.3. Lastna kulturna ustvarjalnost
Pomembno je, da je v delo vložen določen ustvar-

jalni napor in je rezultat intelektualna stvaritev – ume-
tniško delo.

Avtor mora biti fizična oseba in naveden ob avtor-
skem delu, ki ga je opravil.

Kriterij: Število
možnih točk

1. Reference prijavitelja projekta in soorganizatorjev v obdobju 2016–2019 (aktivnosti in dosežki 
prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja in soorganizatorja v strokovni javnosti)

10

2. Ustvarjalni proces avtorskega ustvarjanja:
– Časovnica avtorskega produkcijskega procesa
– Avtorska soudeležba in njihova strokovna kredibilnost

10

3. Vključenost samozaposlenih sodelujočih ustvarjalcev v projekt:
– več kot trije predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu nimajo statusa samozaposlenega v kulturi – 
0 točk
– do vključno dva predvidena sodelujoča ustvarjalca v projektu s statusom samozaposlenega 
v kulturi – 5 točk
– vsi predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu imajo status samozaposlenega v kulturi – 10 točk

10

4. Lokalna, državna in mednarodna prepoznavnost
– Medijska odmevnost.
– Gostovanja.
– Koprodukcije in sodelovanja z lokalnimi, državnimi in tujimi institucijami.

10

5. Vsebinska kakovost projekta:
– jasna začrtanost raziskovanja tematike v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta
– razvoj in nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov
– relevantnost izbrane tematike, vsebinska zaokroženost in celovitost projekta 

20

6. Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen projekt 10
7. Dostopnost projekta: izdelanost plana projekta, produkcije oziroma postprodukcije v letu 2020 
s poudarkom na časovni in teritorialni razpršenosti izvedbe po regijah v Sloveniji, v zamejstvu in/ali 
v tujini, skladnost postprodukcijskega načrta s projektom, promocijski načrt, dostopnost informacij 
o projektu

20

predvideno število ponovitev v Sloveniji ali v Sloveniji in tujini (0–20 točk)
– 5 ponovitev: 10 točk
– 6–8 ponovitev: 15 točk
– več kot 8 ponovitev: 20 točk
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Kriterij: Število
možnih točk

ali
predvideno število ponovitev v tujini (0–10 točk)
– 3 ponovitve: 10 točk
– 4–6 ponovitev: 15 točk
– več kot 6 ponovitev: 20 točk
8. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti lastne kulturne ustvarjalnosti 10
SKUPAJ: 100

Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega pro-
grama bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih kriteri-
jev in razpoložljivih finančnih sredstvih.

a. Izobraževanje mladih na področju kulture – šole 
kulture+

1. Da se program izvaja na podlagi interesa društva oziroma sekcije društva za pridobitev novih članom, ki 
bodo najmanj eno leto delovali v društvu. 10

2. Da imajo izvajalci ustrezno izobrazbo za izvajanje izobraževanja mladih za področje kulture. 20
3. Da izvajanje izobraževanja traja najmanj 20 ur

Da izvajanje izobraževanja traja celo leto 
10
20

4. Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen program 
izobraževanja. 10

5. Program ima navedene jasne cilje 10
6. Pomen in vpliv izobraževalnega programa na razvoj dejavnosti društva oziroma sekcije (spodbujanje 

kulturnega razvoja / dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti) 20
7. Št. vključenih mladih v izobraževanje

Do 5 članov, občanov Občine Ravne na Koroškem
Do 10 članov, občanov Občine Ravne na Koroškem

5
10

Skupaj 100

Sredstva za posamezen izvedeni tečaj ali izobra-
ževanje mladih na področju kulture se nakažejo po po-
danem poročilu o izvedbi, ki mora biti izveden na način, 
kot je podan v prijavi.

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

8. Razpisni rok: razpis se prične 6. 3. 2020 in se 
zaključi 6. 4. 2020.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zape-
čatene kuverte morajo ponudniki do 6. 4. 2020 oddati na 

naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne 
odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – kultura 2020«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime 
in naslov prijavitelja.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 

družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne 
na Koroškem, tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik 
Čas).

12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina 
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa ob-
vestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, 
odpiranje prispelih ponudb bo 7. 4. 2020 ob 14. uri na 
sedežu Občine Ravne na Koroškem.

13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo ko-
misija s sklepom zavrgla.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 410-41/2020 Ob-1580/20
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-

ce, na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 
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in 27/17), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko 
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 39/15), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

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

I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (v na-
daljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sred-

stva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kme-
tijstva in podeželja za leto 2020, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013.

III. Višina razpisanih sredstev
Okvirna sredstva v skupni višini 120.000,00 EUR 

bodo predvidoma zagotovljena v proračunu Občine Bre-
žice za leto 2020, na naslednjih proračunskih postavkah: 
00148-razvojni programi kmetij v višini 100.000 EUR, 
00146-delovanje društev (tehnična podpora) v višini 
17.000 EUR, 00145 ekološko kmetijstvo 3.000 EUR.

Vrsta ukrepa (po pravilniku):

Ukrepi: Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 100.000 EUR);

100.000 EUR

POMOČI DE MINIMIS
1. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju 20.000 EUR

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

V kolikor bo glede na število vlog in odobreno viši-
no upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni 
razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena 
sredstva sorazmerno znižala.

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

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju 

MSP) ne smejo uporabljati naložbe v nasprotju z name-
nom dodelitve sredstev.

(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki 
je predmet podpore.

(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo dav-
kov (DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni 
zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslova-
nja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, 
investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospo-
darstev in naložbe izven območja občine.

(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel 
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih razpisa.

2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 

bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
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znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne pro izvajalce.

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do obči-
ne ali do države.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Ured-
bo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013), ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka, ki govori, iz katerih sektorjev podjetja niso 
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega de-
javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov veza-
no na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.

(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje-
mnika:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upra-

vičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 100.000 EUR. 
V okviru proračunske postavke 00148, se izvede pod-
ukrep:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 
100.000 EUR.

(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– in prijaviteljem, ki so jim bila odobrena sredstva 

v preteklem letu, sredstva pa niso črpali.
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(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktiv-

nosti,
– vsi stroji in oprema morajo biti novi,
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije – trak-

torja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci 
tisti, ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih 
10 letih niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna 
za isti namen (nakup traktorja 4x4),

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z in-
vesticijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od nave-
denih ciljev ukrepa,

– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu mo-
rajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro izvodnje ozi-
roma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse pred-
pisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih 
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija na-
menjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko go-
spodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca 

mora znašati najmanj 4.000 EUR in največ 20.000 EUR, 
kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vre-
dnost investicije je lahko tudi višja od 20.000 EUR, 
vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji li-
mit. V primeru, da je upravičenec davčni zavezanec, se 
upoštevajo limiti brez DDV-ja;

– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se morajo nanašati na datum opravljene stori-
tve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 11. 
2020. Računi, izdani pred dnevom izdaje sklepa o odo-
britvi sredstev ter računi, izdani po 30. 11. 2020, ne bodo 
upoštevani. E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev 
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino 
dostavljen do 30. 11. 2020.

(6) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospo-
darskih poslopij na kmetiji;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo pri-
marni kmetijski pro izvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala in storitev);

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije;
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije – trak-

torja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci 
tisti, ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih 
10 letih niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna 
za isti namen (nakup traktorja 4x4);

– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-
slopij;

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 
v rastlinjaku, brez namakalnega sistema, če ne izpolnju-
je pogojev iz 6(F) odstavka 14. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014;

– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugo-
dnimi vremenskimi razmerami – protitočne mreže s pri-
padajočo opremo, ki mora biti postavljena na najmanj 
0,25 ha,

– stroški nakupa računalniške programske opreme, 
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

(3) Upravičenci do pomoči so:
MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvar-

jajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju ob-
čine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine in mora biti raz-
vidno iz subvencije vloge za tekoče leto ali iz registra 
kmetijskih gospodarstev, ki ne sme biti starejši od ene-
ga meseca. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se 
šteje: 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem 
katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča in imajo 
boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo eviden-
tiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: boniteta), 
od 50 do 100,

– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem 
katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča z boniteto 
od 1 do 49, ali

– 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem 
katastru evidentirana kot gozdna zemljišča.

Do sofinanciranja posodabljanja kmetijskih gospo-
darstev so upravičena MSP oziroma kmetijska gospo-
darstva, ki v letih 2018 in 2019 (dvakrat zapored) še 
niso prejela sredstev iz občinskega proračuna za prej 
naveden namen.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma 
kmetijskega gospodarstva;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali izpis iz 
registra kmetijskih gospodarstev, ki ni starejši od enega 
meseca;

– parafiran vzorec pogodbe.
(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva.
Pomoči de minimis
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetij-

skem in gozdarskem sektorju
(1) Višina razpisanih sredstev je 20.00,00 EUR. 

Ukrep se izvede v okviru naslednjih proračunskih po-
stavk: 00146 Delovanje društev-tehnična podpora 
(17.000 EUR), 00145 Ekološko kmetijstvo (3.000 EUR).

(2) Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobiva-
nja novih znanj in novih tehnologij ter možnosti korišče-
nja storitev svetovanj.

(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru 

društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, sve-

tovanje kmetov in članov njihovih družin,
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– ocenjevanje kmetijskih predelanih pridelkov (vino, 
sokovi, suhomesnati izdelki, siri),

– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks 
pri predelavi kmetijskih pridelkov,

– predstavitve predelanih izdelkov.
(4) Cilji ukrepa je povečevati strokovno usposoblje-

nost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konku-
renčnost kmetijskih gospodarstev.

(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo 

k vlogi predložiti letni program dela, izpolnjen obrazec 2, 
parafiran vzorec pogodbe,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opre-
deljenih pogojev,

– če tehnično podporo zagotavljajo skupine pro-
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno 
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne 
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek 
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali orga-
nizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve,

– računi oziroma predračuni in potrdila o plačilu, 
v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum 
opravljene storitve od 1. 1. 2020 dalje do 30. 11. 2020. 
E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z ra-
čuni in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen 
do 30. 11. 2020.

(6) Upravičeni stroški so:
– na področju organiziranja in izvedbe programov 

izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in 
delavcem na kmetijskem gospodarstvu, se pomoč dode-
li za kritje: stroškov organiziranja programov usposablja-
nja, ki zajemajo stroške predavateljev, najem prostorov, 
izdelave letakov, zgibank, vabil, oglaševanja izobraže-
vanj,

– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 
tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spa-
dajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zve-
zi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje),

– na področju ocenjevanja vin, sokov, salam in si-
rov: stroški ocenjevalcev, stroški tiska biltena ocenje-
vanj, izdelava plaket, priznanj, oglaševanje, nabava de-
gustacijskih kozarcev in ostalih rekvizitov, potrebnih za 
ocenjevanje oziroma predstavitev,

– na področju izmenjave izkušenj in dobrih praks: 
stroški avtobusnega prevoza.

(7) Pomoč se ne odobri za:
– stroške storitve, povezane z običajnimi operativ-

nimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sveto-
vanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,

– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, 
razen izmenjave dobrih praks oziroma ekskurzij,

– stroški povezani s prehrano, nastanitvami in vsto-
pnicami.

(8) Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih 

stroškov v obliki nepovratnih sredstev, vendar največ 
1.000,00 EUR za ocenjevanje predelanih kmetijskih 
pro izvodov (vino, sokovi, siri, suhomesnati pro izvodi), 
največ do 1.000,00 EUR za izobraževanje in največ 
do 1.000,00 EUR za izmenjavo dobrih praks doma in 
v tujini. Omejitev ne velja za aktivnosti društva, ki so 
registrirana kot ekološka društva in izvajajo aktivnosti 
samo iz tega področja,

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na območju občine,

– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti 
pogoj za dostop do storitev.

(9) Upravičenci:
– ustrezno registrirana stanovska in interesna zdru-

ženja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Brežice in imajo sedež 
v Občini Brežice. V kolikor imajo sedež izven Občine 
Brežice in izvajajo aktivnosti, ki so navedene pri upravi-
čenih stroških, za kmetije, ki imajo registrirano kmetijsko 
gospodarstvo s sedežem v Občini Brežice, spadajo med 
upravičence po tem razpisu, in sicer za del aktivnosti, 
ki se nanaša na člane iz Občine Brežice, kar morajo 
dokazati s članstvom, da so iz Občine Brežice. Vsak 
upravičenec lahko odda največ eno vlogo, v kateri je 
lahko več aktivnosti in mora biti navedena vsaka pose-
bej na obrazcu 2.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno srede, 8. 4. 2020, na naslov Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Na pošti oddane 
vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom 
na dan 8. 4. 2020. Prijave morajo biti oddane v zaprti 
kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako:

»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe-primarna kme-
tijska pro izvodnja«

»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora-izo-
braževanje«

»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora-eko-
loško kmetijstvo«.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župa-

na Občine Brežice, bo z odpiranjem vlog začela 10. 4. 
2020 v prostorih Občine Brežice. Odpiranje ne bo javno.

(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo ko-
misija prijavitelje pozvala, da v roku 5 dni od prejema 
poziva dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahteva-
nem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot 
nepopolna.

(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih 
v javnem razpisu.

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) 
Občine Brežice najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja prijav.

(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pra-
vilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana 
s strani župana, odloča pooblaščena oseba.

(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko 
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od pre-
jema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti 
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, 
v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev.

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: upra-
vičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na 
podlagi e-zahtevka posameznega upravičenca na tran-
sakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku, pra-
viloma v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna. Priloga k zahtevku mora vsebovati 
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naslednjo dokumentacijo: originalni račun ali overjena ko-
pija računa, potrdilo/dokazilo o plačanem računu, druga 
dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom 
(poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, 
dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …) glede na posa-
mezen ukrep. Zahtevki in priloge morajo biti dostavljena 
na Občino Brežice najkasneje do 30. 11. 2020. Zahtevek 
se pošlje v e-obliki, priloge pa se oddajo v fizični obliki.

VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem razpisu, spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za po-
dročje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo po-
oblasti župan.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v ce-
loti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če 
se ugotovi, da:

– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke;

– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobi-
tve sredstev po tem razpisu za naslednji dve leti.

(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem razpisu, 
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(5) Občina mora voditi natančne evidence z infor-
macijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči 
po tem razpisu.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice (www.
brezice.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo 
osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodar-
stvo, kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. Kon-
taktna oseba: Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32, elek-
tronska posta: roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni 
dan v času uradnih ur.

Občina Brežice

 Ob-1585/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16) in 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) 
ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 
2020 (MUV, št. 8/19, 24/19 in 3/20) objavlja Mestna 
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja 
kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2020

I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev: pred-
met javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev – državnih pomoči za ohranjanje in spodbuja-
nje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. Sredstva so 
zagotovljena v proračunu za leto 2020 v okvirni višini 
70.000 EUR, na proračunski postavki 161005 Investicije 
v kmetijska gospodarstva.

II. Ukrepi v skladu z uredbo komisije (EU) 
št. 702/2014 in upravičenci

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

Podukrep: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov 

in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki 
služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev izpustov,

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij ter
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže in opreme 

v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav.
Osnovni pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje in projektna dokumentacija 

za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
14 (5) člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, mora 
biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predlo-
žena z vlogo za pridobitev pomoči,

– ponudba oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo,

– oddana zbirna vloga 2020 (subvencijska vloga),
– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upra-

vičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti 
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– po pridobitvi sklepa o odobritvi sredstev – račun 
ali fotokopija računa in dokazilo o plačilu računa (datum 
plačila po pridobitvi sklepa in do 5. 10. 2020) ter drugi 
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Ukrep 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in 
trženjem kmetijskih pro izvodov (17. člen Uredbe Komi-
sije (EU) št. 702/2014)

Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenje-

nih predelavi in trženju kmetijskih pro izvodov ter
– nakup novih strojev in opreme namenjenih prede-

lavi in trženju kmetijskih pro izvodov.
Osnovni pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dejavnosti. V kolikor upraviče-
nec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati 
in pričeti z izvajanjem v dveh letih od prejema pomo-
či. V kolikor upravičenec že ima registrirano dejavnost 
mora pričeti z izvajanjem najkasneje v dveh letih od 
prejema pomoči,

– ustrezno dovoljenje in/ali projektna dokumentacija 
za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno,

– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in 
nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za 
pridobitev pomoči,

– ponudba oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo,

– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upra-
vičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti 
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– oddana zbirna vloga 2020 (subvencijska vloga),
– dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospo-

darstvu še vsaj dve leti po zaključeni naložbi oziroma po 
prejemu pomoči,

– po pridobitvi sklepa o odobritvi sredstev – račun 
ali fotokopija računa in dokazilo o plačilu računa (datum 
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plačila po pridobitvi sklepa in do 5. 10. 2020) ter drugi 
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno na-
ložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR, najnižji pogodbeni znesek pa 100 EUR. Upo-
števajo se samo računi višji od 200 EUR brez DDV. In-
tenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih stroškov naložb 
na kmetijskem gospodarstvu. DDV ni upravičen strošek.

III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Upravičenci do sredstev državnih pomoči so:
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 

mikro podjetja dejavna v primarni kmetijski pro izvodnji 
oziroma, v primerih ukrepa 1 dejavna v kmetijskem sek-
torju ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 
imajo sedež na območju občine, minimalno 1 hektar 
primerljivih kmetijskih površin v občini ter so oddale 
zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Za ukrep 3 morajo kmetijska gospodarstva 
biti dejavna/registrirana tudi na področju predelave in/ali 
trženja kmetijskih pro izvodov.

Za vse pomoči velja, da gre za državne pomoči, 
ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. 
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene 
v obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine 
Maribor in do vključno 5. 10. 2020. Dokazila/plačani 
računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz 
tega obdobja.

IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 15. 4. 2020.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumenta-

cijo je potrebno v zaprti ovojnici opremljeni z izpolnjenim 
obrazcem – ovojnica, dostaviti na naslov Mestna občina 
Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za go-
spodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upo-
števale se bodo vloge oddane na sedežu Mestne občine 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 14, do vključno 
15. 4. 2020 do 17. ure oziroma poslane po pošti s po-
štnim žigom do vključno 15. 4. 2020. Odpiranje vlog bo 
najkasneje do 30. 4. 2020. O izidu javnega razpisa bodo 
upravičenci do sredstev obveščeni do 30. 11. 2020.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, 
Sektorju za gospodarstvo, Mestne občine Maribor, Uli-
ca heroja Staneta 1, ali v sprejemni pisarni, soba 14, 
pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne 
občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpi-
si«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, 
tel. 22-01-387(411) ali pišete na elektronski naslov me-
stna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetijstvo«.

Mestna občina Maribor

Št. 430-0002/2020 Ob-1588/20
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o me-

rilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti 
na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03, 28/12 in 12/20) 
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, 
projektov in dejavnosti na področju kulture, ki jih 

bo Občina Mežica sofinancirala  
iz občinskega proračuna v letu 2020

1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, 
organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Mežica, da izvajajo de-
javnost v Občini Mežica, da imajo določeno število čla-

nov iz Občine Mežica in da imajo najmanj eno samostoj-
no prireditev v Občini Mežica,

– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih 
oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo 
njihov status in delovanje,

– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje 
za delovanje,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za 
društva,

– da predložijo ustrezen program dela – letni načrt.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali 

projekti, programi in dejavnosti na naslednjih področjih 
kulture:

– glasbena dejavnost – odrasli, otroški pevski zbori, 
instrumentalni orkestri,

– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgo-

dovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost 

sredstev javnega razpisa je 21.856,00 EUR.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti, 

programi in dejavnosti, ki se bodo izvedle v letu 2020. 
Sredstva niso prenosljiva.

5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Rok za prijavo na razpis je 1. 4. 2020.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-

stavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahte-
vane priloge.

Nepravočasno prispelih ponudb komisija ne bo 
upoštevala.

Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z ime-
nom in naslovom ponudnika, v spodnjem levem kotu 
pa opremljena s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – 
kultura«.

6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila po preteku 

razpisnega roka. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanj-

kljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da 
v roku 8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik 
prijave v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izlo-
čena kot nepopolna.

7. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi 
z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Meži-
ca ali po tel. 02/827-93-56 – kontaktna oseba Olga Vršič.

8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine 
Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, v času uradnih 
ur od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, od dneva 
objave javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za 
oddajo ponudb.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni v roku 15 dni po poteku rokov za 
pritožbe.

Občina Mežica

Št. 430-0003/2020 Ob-1589/20

Občina Mežica na podlagi 19. člena Zakona o špor-
tu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17) in Pravilnika 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega progra-
ma športa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 18/16) 
objavlja



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 14 / 6. 3. 2020 / Stran 723 

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti 

na področju športa, ki jih bo v letu 2020 Občina 
Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Mežica, Trg 
svobode 1, 2392 Mežica.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje dejav-
nosti športa, ki jih bo v letu 2020 Občina Mežica sofinan-
cirala iz občinskega proračuna.

3. 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, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu.

4. Pogoji sofinanciranja
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti 

na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve 

leti oziroma eno leto, če športna panoga v občini še ni 
zastopana,

– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 

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

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je raz-
viden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
dejavnosti,

– izvajajo športne programe, ki so predmet raz-
pisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 
60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne 
gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in 
je obseg izvajanja posameznega športnega programa 
v merilih drugače opredeljen,

– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih 
društev) ter evidenco o udeležencih programa.

5. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirala 
naslednja področja športa:

– Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Športna rekreacija

– Športne prireditve in promocija športa:
– Druge športne prireditve

6. Okvirna vrednost sredstev je:
Skupna okvirna vrednost sredstev javnega razpisa 

je 39.000,00 EUR, od tega za:
Športni programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

2.730,00 EUR,
– Kakovostni šport 31.200,00 EUR in
– Športna rekreacija 2.340,00 EUR.
Športne prireditve in promocija športa:
– Druge športne prireditve 2.730,00 EUR.
7. Merila za vrednotenje področij športa: komisija, ki 

jo imenuje župan, bo v skladu z Merili, pogoji in kriteriji 
za vrednotenje letnega programa športa v Občini Meži-
ca ovrednotila športna področja, ki so predmet javnega 
razpisa. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2020. Sofinancirajo 
se dejavnosti, ki se bodo izvedle v letu 2020. Sredstva 
niso prenosljiva.

9. Rok za vložitev vlog in način oddaje vlog
Prijavitelj odda vlogo s priporočeno pošiljko po pošti 

na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, 
ali osebno na sedežu Občine Mežica.

Rok za prijavo na razpis je 1. 4. 2020. Za pravoča-
sno se šteje vloga, ki bo prispela na naslov naročnika 
do vključno 1. 4. 2020.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahte-
vane priloge.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti in mora 
biti označena z imenom in naslovom prijavitelja, v spod-
njem levem kotu pa opremljena s pripisom »Ne odpiraj 
– javni razpis – šport«.

10. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila po poteku raz-

pisnega roka. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo odprla samo v roku posredovane vloge 

v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po 
vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Komisija bo na 
odpiranju ugotavljala formalno popolnost vlog glede na 
to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. O od-
piranju vlog se vodi zapisnik.

Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog bo komisija 
v roku osmih dni pisno s sklepom pozvala tiste vlaga-
telje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. 
Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema sklepa. 
V primeru, da prijavitelj vloge v danem roku ne bo dopol-
nil, bo vloga s sklepom zavržena. Prijaviteljem se izda 
obvestilo o izboru (sklep o dodeljenih sredstvih).

11. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od izteka roka 
za oddajo vlog.

12. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi 
z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica 
ali po telefonu vsak delovni dan na številki 02/82-79-356 
(Olga Vršič).

13. Podpis pogodbe: upravičencem bo izdan sklep 
o izbiri, po poteku pritožbenega roka pa bo upravi-
čencu posredovan tudi pisni predlog pogodbe in poziv 
k podpisu. Podpisano pogodbo mora upravičenec vrniti 
naročniku najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisne-
ga predloga pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, 
da je od pogodbe odstopil.

14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine 
Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, vsak dan od 8. do 
13. ure, od dneva objave javnega razpisa, do dneva, 
ko se izteče rok za oddajo ponudb, ali na spletni strani 
www.mezica.si.

Občina Mežica

 Ob-1591/20
Občina Krško 6. marca 2020 objavlja Javni razpis 

za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2020 
v občini Krško.

Vse podrobnosti o razpisu skupaj z razpisno doku-
mentacijo so dostopne na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si. Prvi rok za vložitev vlog je 6. april 2020, 
drugi rok pa 15. maj 2020.

Občina Krško

Št. 110-2/2020-5 Ob-1592/20
Občina Komen na podlagi 10. člena Pravilnika 

o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni 
list RS, št. 65/19; v nadaljevanju Pravilnik) in 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
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blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje 

zaposlovanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Ko-

men.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za spodbujanje zaposlovanja v Obči-
ni Komen (v nadaljevanju: občina) za naslednje ukrepe:

– Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih 
mest,

– Ukrep 2: spodbujanje samozaposlovanja,
– Ukrep 3: spodbujanje zaposlovanja težje zapo-

sljivih oseb.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se razliku-

jejo glede na posamezno vrsto ukrepa pomoči.
3.1. Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delov-

nih mest:
Upravičenci do pomoči za spodbujanje odpiranja 

novih delovnih mest so gospodarske družbe in samo-
stojni podjetniki posamezniki, določeni v skladu z za-
konom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge, zavodi, 
ter fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost – 
turizem na kmetiji in so vpisane v register kmetijskih 
gospodarstev, ki:

– odprejo novo delovno mesto na območju občine. 
Izpolnjevanje pogoja – odprtje novega delovnega mesta 
– se ugotavlja na osnovi povečanja števila zaposlenih za 
nedoločen čas, v primerjavi s celoletnim povprečjem za-
poslenih za nedoločen čas pri upravičencu, v letu pred 
letom dodelitve pomoči,

– za najmanj tri leta zaposlijo osebo za polni de-
lovni čas,

– niso v postopku prenehanja, stečajnem postop-
ku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

– niso v težavah in ne prejemajo državne pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje,

– imajo poravnane finančne obveznosti do občine 
in države,

– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti 
do delavcev.

Pomoč se dodeli, če se zaposli osebo najkasneje 
v roku 30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev, 
oziroma se je osebo že zaposlilo od 1. 1. 2019 dalje.

3.2. Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja:
Upravičenci do pomoči za spodbujanje samozapo-

slovanja so fizične osebe, ki:
– niso imele registrirane dejavnosti vsaj eno 

leto pred prijavo na javni razpis oziroma eno leto pred 
samozaposlitvijo (v primeru že izvedene samozaposli-
tve),

– se samozaposlijo na območju občine v eni od 
sledečih oblik: kot direktor oziroma poslovodna oseba 
oziroma kot zaposlena oseba, če je lastnik ali solastnik 
ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (za-
varovalna podlaga 040 + 112 oziroma 001), kot samo-
stojni podjetnik posameznik – s.p. (zavarovalna podlaga 
005) ter fizična oseba, ki opravlja dopolnilno dejavnost 
– turizem na kmetiji,

– imajo poravnane finančne obveznosti do občine 
in države.

Pomoč se dodeli za samozaposlitev brezposelne 
osebe, ki:

– ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celo-
tno zahtevano obdobje zaposlitve,

– je v času samozaposlitve prijavljena na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje (razen pri prvi za-
poslitvi),

– se samozaposli najkasneje v roku 30 dni od pre-
jema sklepa o odobritvi sredstev, oziroma se je zaposlila 
od 1. 1. 2019 dalje.

Dejavnost se mora na območju občine ohraniti naj-
manj tri leta od pričetka samozaposlitve.

3.3. Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje za-
posljivih oseb:

Upravičenci do pomoči za spodbujanje zaposlo-
vanja težje zaposljivih oseb so gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki posamezniki, določeni v skladu 
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge, za-
vodi ter fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost 
– turizem na kmetiji in so vpisane v register kmetijskih 
gospodarstev, ki:

– na območju občine za najmanj leto in pol ali tri 
leta zaposlijo težje zaposljivo osebo za polni delovni 
čas,

– niso v postopku prenehanja, stečajnem postop-
ku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

– niso v težavah in ne prejemajo državne pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje,

– imajo poravnane finančne obveznosti do občine 
in države,

– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti 
do delavcev.

Med težje zaposljivo osebo se uvršča brezposelna 
oseba:

– mlajša od 26 let, oziroma 30 let v primeru 3. bo-
lonjske stopnje izobrazbe,

– starejša od 58 let,
– ki je invalid, kar se dokazuje z odločbo pristojne-

ga organa.
Pomoč se dodeli za zaposlitev težje zaposljive ose-

be, ki:
– ima stalno prebivališče v občini,
– je v času zaposlitve prijavljena na Zavodu Re-

publike Slovenije za zaposlovanje (razen pri prvi za-
poslitvi),

– se jo bo zaposlilo najkasneje v roku 30 dni od pre-
jema sklepa o odobritvi sredstev, oziroma se je osebo že 
zaposlilo od 1. 1. 2019 dalje.

4. Pogoji pomoči de minimis
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije 

(ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri po-
moči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

4.1. Do pomoči de minimis niso upravičena pod-
jetja, ki:

– sodijo v sektor ribištva in akvakulture,
– sodijo v sektor primarne pro izvodnje kmetijskih 

pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti,

– sodijo v sektor predelave in trženja kmetijskih 
pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih 
primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne pro izvajalce.

4.2. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, 
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znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). 
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c) 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;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje.

4.3. Upošteva se kumulacija pomoči:
a) pomoč de minimis se ne sme kumulirati z držav-

no pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali dr-
žavno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če 
bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči;

b) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo 
de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;

c) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

4.4. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

4.5. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

4.6. Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil 
za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni 
cestni tovorni prevoz.

4.7. Občina bo od prejemnika pomoči pred dodeli-
tvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje 
prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v pred-
hodnih 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 zgor-
nja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih.

4.8. Občina bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku de minimis pomoči.
4.9. Občina bo hranila evidence o individualni po-

moči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagoto-

vljena v proračunu Občine Komen za leto 2020 v višini 
25.000,00 EUR na proračunski postavki 140210 – Po-
speševanje gospodarstva po razpisu.

6. Višina posamezne pomoči:
6.1. Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih 

mest največ do višine 4.702,90 EUR (višina posamezne 
pomoči znaša do tri minimalne bruto mesečne plače 
v Republiki Sloveniji; oziroma znaša do štiri minimalne 
plače, če se zaposli osebo, ki ima stalno prebivališče 
v občini in ga ohrani celotno zahtevano obdobje zapo-
slitve; oziroma znaša do pet minimalnih plač, če gre za 
zaposlitev težje zaposljive osebe, kot jo določa 8. člen 
Pravilnika, ki ima stalno prebivališče v občini in ga ohra-
ni celotno zahtevano obdobje zaposlitve; oziroma znaša 
do pet minimalnih plač, če bo mesečna bruto plača za-
poslene osebe, ki ima stalno prebivališče v občini in ga 
ohrani celotno zahtevano obdobje zaposlitve, višja od 
povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji (v celotnem 
zahtevanem obdobju zaposlitve),

6.2. Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja naj-
več do višine 3.762,32 EUR (višina posamezne pomoči 
znaša do tri minimalne plače; oziroma znaša do štiri 
minimalne plače, če se samozaposli težje zaposljiva 
oseba, kot jo določa 8. člen Pravilnika),

6.3. Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje za-
posljivih oseb največ do višine 3.762,32 EUR (višina 
posamezne pomoči znaša do 1,5 kratnik minimalne pla-
če, če se zaposli osebo za najmanj leto in pol ter do tri 
minimalne plače, če se zaposli osebo za najmanj tri leta; 
oziroma v primeru zagotavljanja plače delavcu višje od 
povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji (v celotnem 
zahtevanem obdobju zaposlitve) znaša višina posame-
zne pomoči do dve minimalni plači, če se zaposli osebo 
za najmanj leto in pol ter do štiri minimalne plače, če se 
zaposli osebo za najmanj tri leta).

V kolikor bo do izplačila pomoči upravičeno večje 
število upravičencev, kot je zagotovljenih sredstev za 
izplačila pomoči v maksimalni višini, se bo višina izplačil 
vsem upravičencem sorazmerno znižala. Sredstva se 
bodo dodelila v enkratnem znesku.

7. Upravičeni stroški za dodelitev pomoči
Upravičeni stroški za dodelitev pomoči za:
– Ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih 

mest in Ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje zapo-
sljivih oseb – je del stroška plač,

– Ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja – so 
stroški za realizacijo samozaposlitve. To so stroški, 
povezani z izvajanjem dejavnosti: obvezni prispevki 
za socialno varnost, opredmetena in neopredmetena 
osnovna sredstva, računovodske storitve, najemnina 
poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in ra-
čunalniške opreme.

8. Vsebina vloge: vlagatelji se prijavijo na javni raz-
pis na obrazcu »Prijava na Javni razpis za dodeljevanje 
pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za 
leti 2019 in 2020«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih 
mestih podpisana in žigosana ter mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpi-
sni dokumentaciji. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi 
le na en ukrep pomoči.

9. Pravočasnost in način oddaje vloge
Rok za predložitev vlog je 21 dni od objave v Ura-

dnem listu RS.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do 

vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno 
v sprejemni pisarni občine, oziroma oddane po pošti 
priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 
Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavlje-
na v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti na 
vidnem mestu napis:

– v primeru kandidiranja za Ukrep 1 – spodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest: »ne odpiraj, javni razpis 
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za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja 
v Občini Komen za leti 2019 in 2020 – Ukrep 1«,

– v primeru kandidiranja za Ukrep 2 – spodbujanje 
samozaposlovanja: »ne odpiraj, javni razpis za dode-
ljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini 
Komen za leti 2019 in 2020 – Ukrep 2«,

– v primeru kandidiranja za Ukrep 3 – spodbujanje 
zaposlovanja težje zaposljivih oseb: »ne odpiraj, javni 
razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlo-
vanja v Občini Komen za leti 2019 in 2020 – Ukrep 3«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in 
polni naslov vlagatelja.

10. Pregled, obravnava in ocenitev vlog: komisija, 
imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upo-
števala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije in se bo predvidoma se-
stala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na 
razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, 
ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog komisija ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 
V primeru nepopolne vloge, se bo vlagatelja pozvalo 
k dopolnitvi vloge. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne 
vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno 
dokumentacijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziro-
ma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja 
zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem raz-
pisu ni zahtevana. Vloge, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
bodo s sklepom zavržene.

11. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni 
razpis so dostopni od dneva objave razpisa v spreje-
mni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, 
dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen 
www.komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informaci-
je posreduje Uroš Skok, tel. 05/73-10-459, e-pošta: 
uros.skok@komen.si, v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 410-25/2020-1 Ob-1599/20
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kul-

turnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, 
št. 27/05) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
Občina Medvode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini 

Medvode za leto 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-

pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslo-
vanja in redne dejavnosti registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih dru-
štev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, v letu 
2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se 
sredstva lahko dodelijo za:

a) poslovanje kulturnih društev;
b) redno dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekte in prireditve;
f) kulturno izmenjavo;
g) izobraževanje.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za po-

dročja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, znaša 

133.000 EUR. Sredstva za področja 2. a, 2. b, 2. e, 
2. f in 2. g v višini 108.000 EUR se zagotavljajo iz pro-
računske postavke 8.1.1.6 Kulturna dejavnost, sredstva 
za področja 2. c in 2. d v višini 25.000 EUR se zagota-
vljajo iz proračunske postavke 8.1.1.18 Kulturni domovi 
– vzdrževanje.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del 
razpisanih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov 

kulture od točke 2. a do točke 2. d lahko kandidirajo 
društva, ki imajo v imenu društva: kulturno. Za področja 
sofinanciranja od točke 2. e do točke 2. g lahko kandi-
dirajo kulturna društva, druga društva, ki imajo v okviru 
svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, zveze 
kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva, zavo-
di, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, 
ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi 
s področja vzgoje in izobraževanja ter samostojni kul-
turni izvajalci.

Izvajalci, ki kandidirajo za sofinanciranje na tem 
javnem razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Medvode;
– so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti 

najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, pro-

storske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrto-
vanih kulturnih dejavnosti;

– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Med-

vode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo 

imeti stalno bivališče v Občini Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v Pravil-

niku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Med-
vode (Uradni list RS, št. 27/05).

4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih področij bo 

komisija določila najvišje število področij, ki jih bo sofi-
nancirala posameznemu izvajalcu;

– posamezni izvajalci lahko za iste programe le en-
krat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne 
glede na javne razpise in proračunske postavke.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2020.

6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis 
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po 
objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju kulturnih de-

javnosti;
– obrazec Zahtevek za izplačilo – kulturne dejavnosti;
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o iz-

vajanju kulturne dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izva-

jalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si.

Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in pro-
gramov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in 
zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
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Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena 
pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta 
Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana 
v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine Med-
vode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: 
»Javni razpis – Kulturna dejavnost 2020 – Ne odpiraj!«.

Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno 
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje 
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času 
uradnih ur.

8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o jav-
nem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lah-
ko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženj-
sko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek 
tel. 361-95-30 (Martina Kutnar).

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov 
kulturne dejavnosti v letu 2020, so določena v Pravilniku 
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode 
(Uradni list RS, št. 27/05).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpi-
sa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Med-
vode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka izločila vse 
prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo oddali nepo-
polno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentaci-
jo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave 
izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene. 
Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, ki ne bodo izpol-
njevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega 
razpisa, razpisne dokumentacije in določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanci-
ranju kulturnih dejavnosti v letu 2020.

Občina Medvode

Št. 410-29/2020-1 Ob-1600/20
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju kul-

turne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04 in 105/13) in 
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) Občina Medvode objavlja

javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini 

Medvode v letu 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-

pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij za-
ščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih 
in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine 
in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za oprav-
ljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine v letu 
2020 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer 
so področja sofinanciranja:

a) redna društvena dejavnost;
b.1.) akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, za-

ključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali pred-

metov na območju Občine Medvode, ki so vpisani ali 
v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republi-
ke Slovenije (RKD);

b.2.) restavratorski in sanacijsko-konservatorski po-
segi na kulturnih spomenikih;

b.3.) redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in 
njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne de-
diščine;

c.) raziskovalni in publicistični projekti s področja 
kulturne dediščine.

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za 
področja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 
25.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske 
postavke 8.1.2.6 Varovanje naravne in kulturne dedišči-
ne – investicije in investicijsko vzdrževanje.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del 
razpisanih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu o sofinanciranju kulturne de-

diščine lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

Pod točko 2.a.:
– v okviru svoje dejavnosti morajo imeti registrirano 

tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– imajo sedež v Občini Medvode;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Med-

vode.
Pod točko 2.b.:
– objekt na območju Občine Medvode mora biti vpi-

san ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine 
Republike Slovenije (RKD);

– izvajalec mora biti lastnik ali upravljavec kulturne-
ga spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;

– izvajalec mora imeti pridobljene kulturno varstve-
ne pogoje in soglasja Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine.

Pod točko 2.c.:
– fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Med-

vode morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske 
in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih pro-
jektov.

4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih projektov bo 

komisija določila najvišje število vsebin in programov, za 
katere lahko posamezni izvajalci pridobijo proračunska 
sredstva;

– posamezni izvajalci vsebin in programov kulturne 
dediščine lahko za iste projekte le enkrat letno pridobijo 
sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne raz-
pise in proračunske postavke.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2020.

6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis 
je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po 
objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov kul-

turne dediščine;
– obrazec Zahtevek za izplačilo – kulturna dediščina;
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o iz-

vajanju programov kulturne dediščine.



Stran 728 / Št. 14 / 6. 3. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izva-
jalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si.

Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in pro-
gramov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in 
zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena 
pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta 
Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana 
v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine Med-
vode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: 
»Javni razpis – Kulturna dediščina 2020 – Ne odpiraj!«.

Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno 
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje 
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času 
uradnih ur.

8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o jav-
nem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lah-
ko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženj-
sko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek 
tel. 361-95-24 (Katarina Snoj).

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov 
kulturne dediščine v letu 2020, so določena v Pravilni-
ku o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 67/04 in 105/13).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega raz-
pisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka 
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo 
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni do-
polnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, 
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih 
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in 
določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanci-
ranju programov kulturne dediščine v letu 2020.

Občina Medvode

Št. 410-27/2020-1 Ob-1601/20
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju otro-

ških in mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni 
list RS, št. 22/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Medvode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih 
programov v Občini Medvode v letu 2020

1. Naročnik javnega razpisa: Naročnik javnega raz-
pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških 
in mladinskih programov za otroke in mlade iz Občine 

Medvode v letu 2020 iz sredstev proračuna Občine 
Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:

a) poslovanje;
b) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za 

področji sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 
8.500 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske 
postavke 8.1.1.10 Mladinska dejavnost.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni raz-
pis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le 
del razpisanih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje otroških in 

mladinskih programov lahko sodelujejo društva ali zve-
ze društev, zavodi, ustanove ali zadruge, ki izvajajo 
programe za mlade oziroma delujejo v mladinskem 
sektorju in:

– imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju 
Občine Medvode in izvajajo otroške oziroma mladinske 
programe za otroke in mlade iz Občine Medvode;

– imajo urejeno evidenco o otrocih oziroma mladih 
kot članih oziroma uporabnikih;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev na-
črtovanih programov;

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, 
delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;

– so najmanj eno leto registrirani za izvajanje otro-
ških oziroma mladinskih programov oziroma je njihovo 
delovanje na področju izvajanja programov določeno 
v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je 
starejši od enega leta;

– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % 
stroškov ocenjene vrednosti programa vsak prijavljeni 
program prijavitelja;

– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine 
Medvode;

– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pra-
vilnikom o sofinanciranju otroških in mladinskih pro-
gramov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).

4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– za sofinanciranje po tem javnem razpisu ne mo-

rejo kandidirati izvajalci, ki jih je kot javne zavode usta-
novila Občina Medvode;

– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program 
poslovanja in največ dva projekta;

– v primeru velikega števila uspešnih prijav izva-
jalcev, katerih programi po seštetih zneskih želenega 
sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, 
lahko komisija določi še dodatno število točk, ki jih 
mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, 
in ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.

Posamezni izvajalci otroških in mladinskih progra-
mov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo 
sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne 
razpise in proračunske postavke.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena v letu 2020.

6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni 
razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji 
dan po objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Občina Medvode javni razpis objavi na spletni 
strani www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega 
lista Republike Slovenije.
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Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge 
vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovoj-
nica vloge in ovojnico oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali

– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 

zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno 
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje 
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in od-
dana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvo-
de.tendee.net. Nato mora biti natisnjen izpis s podatki 
o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne 
osebe vlagatelja in žigosan ter oddan skladno z besedi-
lom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti 
priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.

Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elek-
tronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan 
skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot popolna:

– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter 

oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o jav-

nem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lah-
ko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženj-
sko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek 
tel. 361-95-30 (Martina Kutnar).

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci otroških in 
mladinskih programov v letu 2020, so določena v Pra-
vilniku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov 
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega raz-
pisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka 
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo 
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni do-
polnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, 
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih 
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in 
določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinan-
ciranju otroških in mladinskih programov v letu 2020.

10. Informativni dan s predstavitvijo javnega raz-
pisa bo: v četrtek, 19. 3. 2020, ob 17. uri, v veliki sejni 
sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
Medvode.

Občina Medvode

Št. 410-28/2020-1 Ob-1602/20
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju pri-

reditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 13/17) in 
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Med-
vode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode  

v letu 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-

pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priredi-
tev v Občini Medvode v letu 2020 iz sredstev proračuna 
Občine Medvode, in sicer:

– prireditev ob občinskem prazniku;
– mednarodnih prireditev;
– prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve 

izvajalca;
– drugih občinskih prireditev, ki jih skozi vse leto 

izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zve-
ze društev.

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja 
sofinanciranja prejšnjega odstavka, znaša 34.000 EUR. 
Sredstva za prireditve iz prve, tretje in četrte alineje v vi-
šini 31.000 EUR se zagotavljajo iz proračunske postavke 
1.4.1.8 Občinske prireditve, sredstva za prireditve iz dru-
ge alineje v višini 3.000 EUR se zagotavljajo iz proračun-
ske postavke 1.4.1.21 Mednarodne prireditve.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del 
razpisanih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje prireditev lah-

ko kandidirajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in 
zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo svoj sedež na območju Občine Medvode;
– so registrirani najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovane prireditve;

– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Med-
vode;

– imajo izdelano uravnoteženo finančno konstruk-
cijo (prihodki morajo biti enaki odhodkom), iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja prireditve, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
iz drugih virov;

– najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti prire-
ditve mora biti zagotovljenih iz drugih virov.

4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– v primeru velikega števila prijavljenih prireditev 

bo komisija določila minimalno število točk, ki jih mora 
zbrati posamezna prireditev, da bi bila sofinancirana;

– posamezni izvajalci lahko za isto prireditev le en-
krat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne 
glede na javne razpise in proračunske postavke;

– za prireditev ob občinskem prazniku se šteje pri-
reditev, ki se izvede od meseca junija do vključno 6. julija 
tekočega leta, in za katero organizator razpisni doku-
mentaciji priloži pisno odobritev Odbora za prireditve 
o načrtovani prireditvi ob občinskem prazniku;

– za mednarodno prireditev se šteje prireditev, kjer 
je najmanj četrtina aktivno sodelujočih na teh prireditvah 
iz druge države;
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– javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Med-
vode, lahko kandidirajo le za namene iz tretje alineje 
2. točke javnega razpisa.

Izvajalci lahko na javni razpis prijavijo največ dve 
prireditvi.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2020.

6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis 
je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po 
objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani 
www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista 
Republike Slovenije.

Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge 
vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovoj-
nica vloge in ovojnico oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali

– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 

zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno 
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje 
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in od-
dana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvo-
de.tendee.net. Nato mora biti natisnjen izpis s podatki 
o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne 
osebe vlagatelja in žigosan ter oddan skladno z besedi-
lom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti 
priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.

Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elek-
tronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan 
skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot popolna:

– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projek-

tov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter 

oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o jav-

nem razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lah-
ko izvajalci dobijo v Oddelku za splošne, premoženj-
sko pravne in družbene zadeve Občine Medvode, prek 
tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci prireditev 
v letu 2020, so določena v Pravilniku o sofinanciranju 
prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 13/17).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega raz-
pisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka 
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo 

oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni do-
polnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, 
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih 
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in 
določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanci-
ranju prireditev v letu 2020.

10. Informativni dan s predstavitvijo javnega razpisa 
bo v četrtek, 19. 3. 2020, ob 17. uri, v veliki sejni sobi Ob-
čine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.

Občina Medvode

Št. 410-23/2020-1 Ob-1603/20
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju pro-

gramov s področja socialnega varstva občanov Občine 
Medvode (Uradni list RS, št. 9/16) in 219. člena Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Med-
vode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega 

varstva občanov Občine Medvode  
v letu 2020

1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-
pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavno-
sti izvajalcev s področja socialnega varstva, ki ne sodijo 
v zakonsko obvezo občine, predstavljajo in zagotavljajo 
pa specifične socialne potrebe občanom, društvom in-
teresnih in stanovanjskih dejavnosti občanov, njihovih 
združenj in zvez, ki delujejo na območju Občine Medvo-
de, imajo v Občini Medvode sedež ali so njihovi člani ob-
čani Občine Medvode, v letu 2020 iz sredstev proračuna 
Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za:

a) poslovanje izvajalcev s sedežem na območju 
Občine Medvode;

b) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za podro-

čji sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 35.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 
10.1.1.8 Sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in hu-
manitarnih dejavnosti.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del 
razpisanih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje lahko sode-

lujejo:
– dobrodelne organizacije, kot so prostovoljne in 

neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševa-
le socialne stiske in težave občanov Občine Medvode, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;

– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe občanov Občine Medvode;

– organizacije invalidnih oseb, kronično bolnih in 
oseb z dolgotrajnimi okvarami zdravja, oseb z motnja-
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mi v duševnem ali telesnem razvoju, kot prostovoljne 
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo te osebe ali 
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
posebne socialne programe, utemeljene na značilno-
stih teh oseb po posameznih funkcionalnih okvarah, ki 
ogrožajo materialni položaj teh oseb, občanov Občine 
Medvode;

– društva in zavodi, ki izvajajo programe s področja 
socialnega varstva drugih ranljivih skupin prebivalstva, 
in sicer otrok in mladine ter starejših občanov Občine 
Medvode.

Izvajalci s področja socialnega varstva, ki kandidira-
jo za sofinanciranje na tem razpisu, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje, in sicer:

– imajo sedež na območju Občine Medvode, ali 
izvajajo programe s področja socialnega varstva na 
območju Občine Medvode, ali ne glede na sedež in ob-
močje delovanja kot člane oziroma uporabnike aktivno 
vključujejo občane Občine Medvode;

– imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma upo-
rabnikih;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrov ske in organizacijske možnosti za uresničitev 
načrtovanih programov;

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
iz drugih virov;

– so najmanj eno leto registrirani za opravljanje 
dejavnosti socialnega varstva oziroma je njihovo delo-
vanje na področju socialnega varstva določeno v statutu 
ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od 
enega leta;

– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % 
stroškov ocenjene vrednosti programa;

– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Med-
vode;

– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pra-
vilnikom o sofinanciranju programov s področja soci-
alnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list 
RS, št. 9/16).

4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program 

poslovanja in največ dva projekta;
– v primeru velikega števila uspešnih prijav izvajal-

cev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofi-
nanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko 
komisija dodatno določi še minimalno število točk, ki jih 
mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, 
in ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.

Posamezni izvajalci socialno varstvenih programov 
občanov lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo 
sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne raz-
pise in proračunske postavke.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2020.

6. Razpisni rok: rok za oddajo vloge na javni razpis 
je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po 
objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani 
www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista 
Republike Slovenije.

Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge 
vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovoj-
nica vloge in ovojnico oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali

– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 

zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno 
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje 
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in od-
dana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvo-
de.tendee.net. Nato mora biti natisnjen izpis s podatki 
o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne 
osebe vlagatelja in žigosan ter oddan skladno z besedi-
lom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti 
priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.

Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elek-
tronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan 
skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot popolna:

– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter 

oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o razpi-

su: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci 
dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in 
družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 
(Gregor Rozman).

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci socialno var-
stvenih programov občanov v letu 2020, so določena 
v Pravilniku o sofinanciranju programov s področja so-
cialnega varstva občanov Občine Medvode (Uradni list 
RS, št. 9/16).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega raz-
pisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka 
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo 
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni do-
polnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, 
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih 
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in 
določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanci-
ranju programov socialnega varstva v letu 2020.

10. Informativni dan s predstavitvijo javnega raz-
pisa bo v četrtek, 19. 3. 2020, ob 17. uri, v veliki sejni 
sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
Medvode.

Občina Medvode
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Št.410-24/2020-2 Ob-1604/20
Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 5. člena Pravilnika 
o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode 
(Uradni list RS, št. 38/12) ter Letnega programa športa 
v Občini Medvode za leto 2020, ki ga je na nadaljevanju 
8. seje, dne 11. 12. 2019, sprejel Občinski svet Občine 
Medvode, Občina Medvode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini 

Medvode za leto 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-

pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvaja-
nja programov športa v Občini Medvode v letu 2020 iz 
sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer v višini 
119.500,00 EUR. V letu 2020 se sofinancirajo naslednji 
programi športa:

VIŠINA RAZPISANIH 
SREDSTEV (EUR)

A PROGRAMI ŠPORTA 101.000,00
1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 65.650,00
1.1 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.1.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 6.565,00
1.1.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 36.107,50
1.2 Športna vzgoja mladine
1.2.1. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 19.695,00
1.2.2. Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez 3.282,50
2 ŠPORTNA REKREACIJA 10.100,00
3 KAKOVOSTNI ŠPORT 10.100,00
4 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 15.150,00
4.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 2.121,00
4.2 Športne prireditve 8.484,00
4.3 Delovanje društev, zvez društev in zavodov, povezanih s športom 4.545,00
B PREDNOSTNI PROGRAMI ŠPORTA LOKALNEGA POMENA 18.500,00

Proračunska sredstva v višini 101.000,00 EUR, ki 
so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov 
športa pod točko A, so zagotovljena v proračunski po-
stavki 8.1.1.2 Šport – dogovorjeni programi; proračun-
ska sredstva v višini 18.500,00 EUR, ki so namenjena 
sofinanciranju prednostnih programov športa pod točko 
B, so zagotovljena v proračunski postavki 8.1.1.21 Pro-
grami športa za dosežek.

Proračunska sredstva bodo razdeljena v skladu 
s sprejetim Letnim programov športa v Občini Medvo-
de za leto 2020, ki je objavljen na spletni strani Občine 
Medvode www.medvode.si.

Razpisnik si pridržuje pravico, da javni razpis brez 
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpo-
ložljivih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov 

športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih de-
javnosti:

– športna društva, ki so registrirana za izvajanje 
športne dejavnosti in imajo sedež ter delujejo v Občini 
Medvode;

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 
društva s sedežem in delovanjem na območju Občine 
Medvode;

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni de-
lavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravlja-
nje dejavnosti na področju športa;

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci, ki kandidirajo na javnem razpisu, morajo 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za 

realizacijo načrtovanih programov športa;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
– imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov 

in evidenco o plačani članarini;
– imajo izpolnjene obveznosti do Občine Medvode;
– do dneva objave javnega razpisa vsaj eno leto 

delujejo na območju Občine Medvode;
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pra-

vilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini 
Medvode (Uradni list RS, št. 38/12; v nadaljevanju: 
pravilnik).
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4. Posebni pogoji javnega razpisa
Letni program športa v Občini Medvode za leto 

2020 opredeljuje naslednje izjeme, ki se vrednotijo ne 
glede na določbe pravilnika:

– sofinancirajo se le programi, ki so navedeni v dru-
gi točki besedila tega javnega razpisa;

– točka 3.7. Prednostni programi športa lokalnega 
pomena v pravilniku se ne izvaja v celoti – v letu 2020 
se sofinancirajo le tiste individualne in kolektivne špor-
tne panoge, katerih izvajalci imajo zagotovljeno celotno 
selekcijsko piramido (od cicibanov do članov) in ki po 
razvrstitvi strokovnega sveta RS za šport sodijo v prvi 
in drugi razred športnih panog v Sloveniji ter hkrati izpol-
njujejo druge kriterije iz točke 3.7 pravilnika;

– programi 3.3. Športna rekreacija se posamezne-
mu izvajalcu lahko sofinancirajo največ štiri vadbene 
skupine.

Posamezni izvajalci športnih programov lahko za 
iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občin-
skega proračuna, ne glede na javne razpise in prora-
čunske postavke.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2020.

6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni raz-
pis je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji 
dan po objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov športa,
– obrazec Zahtevek za izplačilo – šport,
– obrazec Letno vsebinsko in finančno poročilo o iz-

vajanju letnega programa športa.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izva-

jalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.
medvode.si.

Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in pro-
gramov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih 
in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana do-
kazila.

Prijava mora biti poslana po pošti kot priporočena 
pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta 
Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana 
v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine 
Medvode. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno ozna-
čeno: »Javni razpis – Šport 2020 – Ne odpiraj!«.

Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno 
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje 
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času 
uradnih ur.

8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o razpi-
su: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci 
dobijo pri Javnem zavodu Sotočje Medvode, Ostrovrhar-
jeva ulica 4, Medvode, pri Ines Iskra, tel. 01/362-62-22 
ali 041/600-717 oziroma na ines@zavodsotocje.si.

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila in kriteriji, po katerih so izberejo izvajalci 
programov športa v letu 2020, so določeni s pravilni-
kom in Letnim programom športa v Občini Medvode za 
leto 2020.

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega raz-
pisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Za-

konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka 
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo 
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni do-
polnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, 
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih 
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in 
določb pravilnika, ki urejajo posamezno razpisano po-
dročje športa.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh 
po izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo z odločbo 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanci-
ranju programov športa v letu 2020.

Občina Medvode

Št. 410-26/2020-1 Ob-1605/20
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju pro-

gramov društev in zvez društev s področja spodbuja-
nja razvoja turizma v Občini Medvode (Uradni list RS, 
št. 9/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
Občina Medvode objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev in zvez 

društev s področja spodbujanja razvoja turizma  
v Občini Medvode v letu 2020

1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-
pisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-
mov društev in zvez društev s področja spodbujanja ra-
zvoja turizma v Občini Medvode v letu 2020 iz sredstev 
proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko 
dodelijo za:

a) poslovanje;
b) prireditve;
c) projekte.
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za 

področja sofinanciranja iz prejšnjega odstavka, je 
27.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunske 
postavke 4.6.1.2 Spodbujanje razvoja turizma.

Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del 
razpoložljivih sredstev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javnem razpisu za sofinanciranje lahko sode-

lujejo društva in zveze društev, ki izvajajo programe 
s področja spodbujanja razvoja turizma in:

– imajo sedež na območju Občine Medvode;
– imajo v svojem imenu izpeljanko besede »turi-

stičen«;
– izvajajo programe za spodbujanje razvoja turizma 

in je iz njihovega temeljnega akta razvidno, da najmanj 
eno leto delujejo na področju turizma;

– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtova-
nih programov;

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
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lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;

– imajo iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % 
stroškov ocenjene vrednosti programa vsak prijavljeni 
program prijavitelja;

– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Med-
vode;

– izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni s Pra-
vilnikom o sofinanciranju programov društev in zvez 
društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini 
Medvode (Uradni list RS, št. 9/16).

4. Posebni pogoji javnega razpisa:
– izvajalec lahko na javni razpis prijavi en program 

poslovanja in največ tri programe prireditev ali projektov 
(prijavitelj skupaj s prijavo predloži prioritetni vrstni red 
prijavljenih projektov oziroma prireditev z najpomemb-
nejšim navedenim na prvem mestu);

– v primeru velikega števila uspešnih prijav izvajal-
cev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofi-
nanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko 
komisija dodatno določi še minimalno število točk, ki jih 
mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, 
in ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.

Posamezni izvajalci lahko za iste programe le en-
krat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne 
glede na javne razpise in proračunske postavke.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2020.

6. Razpisni rok: rok za oddajo vloge na javni razpis 
je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po 
objavi.

7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način 
oddaje prijave

Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani 
www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista 
Republike Slovenije.

Prijavitelji morajo natisnjen kontrolni obrazec vloge 
vložiti v ovojnico, nanjo nalepiti natisnjen obrazec ovoj-
nica vloge in ovojnico oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, ali

– v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje 

zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno 
na pošto. Prijava, ki bo oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Medvode, mora biti oddana najkasneje 
zadnji delovni dan pred iztekom roka, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in od-
dana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvo-
de.tendee.net. Nato mora biti natisnjen izpis s podatki 
o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne 

osebe vlagatelja in žigosan ter oddan skladno z besedi-
lom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti 
priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.

Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elek-
tronski sistem, izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan 
skladno z besedilom te točke razpisa, bo zavržena.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot popolna:

– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in projektov;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter 

oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o razpi-

su: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci 
dobijo v Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in 
družbene zadeve Občine Medvode, prek tel. 361-95-21 
(Gregor Rozman).

9. Obravnava prijav in rok, v katerem bodo izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa

Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov 
spodbujanja razvoja turizma v letu 2020, so določena 
v Pravilniku o sofinanciranju programov društev in zvez 
društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini 
Medvode (Uradni list RS, št. 9/16).

Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega raz-
pisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine 
Medvode. Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), iz nadaljnjega postopka 
izločila vse prepozno prispele prijave. Izvajalci, ki bodo 
oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni do-
polnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
bodo zavržene. Prav tako bodo zavrnjene vse prijave, 
ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih 
v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in 
določb pravilnika.

Razpisnik bo opravil izbiro najkasneje v 45 dneh po 
izteku roka za oddajo prijav. Izvajalci bodo s sklepom 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanci-
ranju spodbujanja razvoja turizma v letu 2020.

10. Informativni dan s predstavitvijo javnega raz-
pisa bo: v četrtek, 19. 3. 2020, ob 17. uri, v veliki sejni 
sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
Medvode.

Občina Medvode
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Št. 023-3/2020-DI/5 Ob-1628/20
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-

šičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, na podlagi 50. in 77. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 (v 
nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1) in 13. do 15. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

javno dražbo
za prodajo službenih vozil

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 
cesta 24, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je prodaja treh rabljenih oseb-

nih službenih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo) Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 
cesta 24, Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).

Javne dražbe

Znamka in model vozila Registrska 
številka

Datum prve
registracije (cm³) (kW) Vrsta

goriva
Število

km
IZKLICNA
cena v €

VARŠČINA 
v €

Renault Grand Scenic 
2.0 dCi Privilege LJ 77-5RA 11. 2. 2008 1995 110 dizel 142.693 337,00 50,00

Renault Grand Scenic 
1.9 dCi Privilege LJ HV-164 22. 12. 2008 1870 96 dizel 210.965 1.854,00 50,00

Škoda Octavia
2.0 TDI Ambiente LJ HV-125 22. 12. 2008 1968 103 dizel 175.124 2.173,00 50,00

Opombe:
– vozilo reg. št. LJ 77-RA je močno poškodovano in 

se prodaja z letnimi pnevmatikami ter dvema pripadajo-
čima zimskima pnevmatikama,

– vozilo reg. št. LJ HV-164 se prodaja z zimskimi in 
letnimi pnevmatikami,

– vozilo reg. št. LJ HV-125 se prodaja s pnevmati-
kami, ki so na vozilu.

Prodaja vozil bo izvedena na podlagi kupoprodajne 
pogodbe. Na vozilih, ki so predmet prodaje, ne obsto-
ji predkupna pravica. Vozila se prodajajo posamično, 
po načelu »videno-kupljeno«, brez garancije in so v vo-
znem stanju, razen vozila reg. št. LJ 77-5RA, ki ni v vo-
znem stanju. Reklamacija po prevzemu vozila ni možna.

3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicne 
cene posameznih vozil so navedene v tabeli, objavljeni 
v točki 2 te objave. Najnižji znesek višanja izklicne cene 
je 50,00 evrov.

4. Varščina
Dražitelj je lahko fizična ali pravna oseba, ki resnost 

pristopa k javni dražbi izkaže s plačilom varščine v višini 
50,00 EUR, na transakcijski račun Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274 
014, odprt pri Banki Slovenije, sklic: SI00 1000, z naved-
bo v polju namen: »varščina osebna vozila«.

Z vplačilom varščine za eno vozilo dražitelj pridobi 
pravico, da sodeluje pri draženju oziroma nakupu vseh 
vozil, ki so predmet te javne dražbe.

Višino varščine je treba vplačati najpozneje tri 
dni pred začetkom javne dražbe.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupni-
no, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku 
osmih dni po opravljeni javni dražbi.

S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da 
pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe, varščina 
zapade v korist prodajalca.

Prodajalec zadrži varščino v primerih, če:
– se dražitelj ne udeleži javne dražbe;
– dražitelj javno dražbo zapusti pred njenim kon-

cem;
– najugodnejši dražitelj ne sklene kupoprodajne po-

godbe ali ne plača kupnine;
– če se kupec kot edini kupec udeleži javne dražbe 

in ni pripravljen kupiti premičnine niti po izklicni ceni.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj mora poravnati celotno kupni-

no, zmanjšano za vplačano višino varščine, v enkratnem 
znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in 
sicer v roku največ osem dni od izstavitve računa na 
transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, št. SI56 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki 
Slovenije, s sklicno številko, navedeno na računu.

V primeru, da je najugodnejši dražitelj proračunski 
porabnik, je rok plačila trideset dni od izstavitve računa.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistve-
na sestavina pravnega posla.

Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na 
uspelega dražitelja se izvrši po predložitvi dokazila 
o plačilu celotne kupnine in vračilu podpisanega izvoda 
kupoprodajne pogodbe s strani dražitelja.
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Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom 
lastništva nosi najugodnejši dražitelj.

Najugodnejši dražitelj je dolžan odpeljati vozilo najka-
sneje v petih dneh po celotnem plačilu kupnine in vračilu 
podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe ter prevzem-
nega zapisnika.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu prodajalca: Za-

vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 
cesta 24, 1000 Ljub ljana, sejna soba št. 209-II (II. nad-
stropje).

Javna dražba bo potekala v četrtek, 2. 4. 2020, s pri-
četkom ob 11. uri.

Obvezna registracija dražiteljev bo potekala na dan 
dražbe od 10.30 do 10.55.

7. Podrobnejši pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične ose-

be, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
postanejo lastniki vozil v Republiki Sloveniji.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati ce-
nilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Zainteresirani dražitelji predložijo dokumentacijo 
z vsemi dokazili:

– priporočeno po pošti na naslov prodajalca: Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 
1000 Ljub ljana ali

– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna pi-
sarna, soba 51, ali

– po e-pošti na naslov: miha.merlak@zzzs.si in v ved-
nost dejan.horvat@zzzs.si.

Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka 
mora vsebovati naslednja dokazila:

– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o dražitelju 
(Obrazec 1),

– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma 
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti 
starejši od trideset dni,

– dokazilo o plačilu varščine,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemanju 

pogojev javne dražbe (Obrazec 2).
Brezplačno razpisno dokumentacijo (obrazce) lah-

ko zainteresirani dražitelj pridobi najkasneje tri dni pred 
začetkom javne dražbe v poslovnem času prodajalca 
tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: miha.mer-
lak@zzzs.si in v vednost dejan.horvat@zzzs.si ali na sple-
tni strani https://www.zzzs.si/.

Če dražitelj predloži dokumentacijo po pošti ali oseb-
no, jo mora predložiti v zaprti pisemski ovojnici, na kateri 
mora biti obvezno navedeno:

– naziv oziroma ime in naslov prodajalca,
– »Ne odpiraj – Javna dražba – ZZZS prodaja vozil 

2020«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Prodajalec mora zahtevano dokumentacijo prejeti po 

pošti, osebno ali e-pošti najkasneje dva dni pred začetkom 
javne dražbe, to je torek, 31. 3. 2020, do 12. ure.

Dražitelj, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo 
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločen iz 
postopka.

Dražitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo 
in predložitvijo dokumentacije.

8. Ogled vozila
Ogled in pridobivanje ostalih informacij o vozilih je 

mogoč na spodaj navedenih lokacijah, vsak delovni dan 
v delovnem času do ponedeljka, 31. 3. 2020, in sicer le 
po predhodni najavi po telefonu ali e-pošti kontaktne ose-
be prodajalca.

Ogled vozila reg. št. LJ 77-5RA je mogoč na lokaciji 
OE CE, Gregorčičeva cesta 5, 3000 Celje. Kontaktni ose-
bi sta: Helenca Marija Benkovič, helenca-marija.benko-

vic@zzzs.si, 03/42-02-363 in Mirjam Rozman, mirjam.roz-
man@zzzs.si, 03/42-02-249.

Ogled vozila reg. št. LJ HV-164 je mogoč na lokaciji 
OE MB, Sodna ulica 15, 2000 Maribor. Kontaktni osebi sta 
Ivan Cebek, ivan.cebek@zzzs.si, 02/29-09-385 in Petra 
Pirih, petra.pirih@zzzs.si, 02/29-09-434.

Ogled vozila reg. št. LJ HV-125 je mogoč na lokaciji 
OE RV, Ob Suhi 11b, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni 
osebi sta Stanislava Škratek, stanislava.skratek@zzzs.si, 
02/82-10-236 in Melita Polenik, melita.polenik@zzzs.si, 
02/82-10-212.

9. Postopek in pravila javne dražbe:
– javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzoč-

nosti dveh članov komisije;
– ob pristopu na dražbo dražitelji predložijo komisiji 

na vpogled dokument, na podlagi katerega je mogoče 
identificirati dražitelja;

– če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži 
tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisi-
ji predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu katerega 
se udeležuje dražbe;

– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za 
najmanjši znesek 50,00 evrov;

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni poda-
na višja ponudba;

– če nihče od dražiteljev najvišje dosežene cene ne 
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista 
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, 
komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet 
javne dražbe prodan, in najugodnejšega dražitelja pozove 
k podpisu pogodbe najkasneje v petnajstih dneh po oprav-
ljeni javni dražbi;

– na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje tisti 
dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;

– izklicevanje je končano, ko predsednik komisije tri-
krat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno;

– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vlo-
žiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe; ugovore 
rešuje predsednik komisije po posvetu s članoma komisije;

– javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en 
dražitelj;

– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en 
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno, določeno za 
posamezno vozilo.

10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila kupopro-

dajna pogodba najkasneje v roku petnajstih dni po opra-
vljeni javni dražbi.

V kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
v roku iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec lahko podalj-
ša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot petnajst 
dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dra-
žitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec 
zadrži njegovo varščino.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe 
podati pisno izjavo, da ni povezana oseba s članom komi-
sije ali cenilcem v skladu s sedmim odstavkom 50. člena 
in 77. členom ZSPDSLS-1.

11. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko vse do sklenitve kupoprodajne po-

godbe ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti. V roku osem dni od izdaje 
sklepa o ustavitvi postopka je prodajalec dolžan dražiteljem 
vrniti vplačane varščine brez obresti.

Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno po-
godbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.

12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postop-
ka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi s po-
stopkom javne dražbe in prodaje vozil daje: Miha Merlak, 
01/30-77-206, 031/406-130, miha.merlak@zzzs.si.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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 Ob-1581/20
Svet zavoda Osnovne šole Minke Namestnik – 

Sonje Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 20, 2310 
Slovenska Bistrica, na osnovi 58. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Urad ni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 47/15, 46/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in skle-
pa 7. seje Sveta zavoda Osnovne šole Minke Namestnik 
– Sonje z dne 20. 2. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
morajo vsebovati:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o opravljenem strokovnem izpitu s po-

dročja vzgoje in izobraževanja,
– dokazila o strokovnem nazivu,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evi-

dence (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 

zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis z opi-
som dosedanjih izkušenj.

Pisne prijave pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa 
v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 
Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, Partizan-
ska ul. 20, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Prijava 
na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
Minke Namestnik – Sonje Slovenka Bistrica

 Ob-1582/20
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in fi-

nanciranju 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) in sklepa 8. redne seje Sveta šole Prve gimna-
zije Maribor z dne 6. 2. 2020 Svet šole Prve gimnazije 
Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor razpisuje 
delovno mesto

Razpisi delovnih mest

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja – ZOFVI.

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let.

Predvideni začetek dela bo 1. 8. 2020.
Delo se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, strokovnem nazivu, 
oprav ljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnatelj-
skem izpitu – ni pogoj, delovnih izkušnjah v vzgoji in 
izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo so-
dišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zoper 
spolno nedotakljivost – potrdili ne smeta biti starejši od 
30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet šole Prve gimnazije Maribor, Trg generala Maistra 
1, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravna-
telja/ravnateljico«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis 
z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.

Svet šole Prve gimnazije Maribor

Št. 900-2/2020/1 Ob-1583/20
Svet zavoda Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik 

je dne 26. 2. 2020 na 10. redni seji sprejel sklep o razpi-
su prostega delovnega mesta ravnatelja, zato razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/-ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 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, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 

Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposli-
tvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku pošljite v 10 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Frana Albrehta 
Kamnik, Šolska ulica 1, 1241 Kamnik, 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 obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

 Ob-1587/20
Svet zavoda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 

Krki, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki, na 
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter na osnovi Sklepa 
Sveta Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
z dne 21. 2. 2020, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje 
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj).

Kandidati(ke) morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za manda-
tno dobo 5 let. Delo na delovnem mestu ravnatelja se 
opravlja polni delovni čas. Predviden začetek dela bo 
1. 9. 2020.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev morajo vsebovati: dokazilo o izobrazbi, dokazilo 
o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o pridoblje-
nem nazivu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 
(neobvezno), kratek življenjepis z opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, program 
vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev in potrdilo, da oseba ni v kazenskem 
postopku.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev pošljejo v zaprti ovojnici v 10 dneh od dneva ob-
jave na naslov: Svet zavoda OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki, Gorjanska 2, 8311 Kostanjevica na Krki, 
z oznako »Prijava na razpis ravnatelja – Ne odpiraj«.

Nepopolne in nepravočasne prijave bodo izvržene 
iz postopka.

Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Jožeta Gorjupa  
Kostanjevica na Krki

Št. 013-1/2020-6 Ob-1590/20
Svet javnega zavoda Center za izobraževanje in 

kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, razpi-
suje na podlagi sklepa 5. redne seje z dne 26. 2. 2020, 
30. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1, Ura-
dni list RS, št. 6/18), 53.a člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 

40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 25. in 26. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobra-
ževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 109/13) 
prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splo-

šnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje 
in ima:

– univerzitetno izobrazbo
– pedagoško-andragoško izobrazbo
– strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja
– in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega naj-

manj tri leta v izobraževanju odraslih.
V vlogi mora kandidat izkazati tudi strokovno po-

znavanje področja dela zavoda ter organizacijske in 
vodstvene sposobnosti.

Direktor CIK Trebnje bo poleg funkcije poslovnega 
in pedagoškega vodenja zavoda opravljal tudi strokov-
na dela v obsegu in na način, ki se določi s sklepom in 
v skladu z notranjo delitvijo dela in delovnim načrtom 
CIK Trebnje.

Kandidat mora predložiti program vodenja zavoda 
za mandatno obdobje.

Izbran kandidat bo izbran za dobo 5 let. Predviden 
začetek dela bo 1. 8. 2020.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja do-
kazila:

– Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predlo-
ži fotokopijo diplome.

– Kot dokazilo o doseženi pedagoško-andragoški 
izobrazbi in strokovnem izpitu za področje vzgoje in izo-
braževanja kandidat predloži fotokopije ustreznih potrdil.

– Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izku-
šenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, 
kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice ali pisno 
potrdilo delodajalca oziroma dokazilo.

– Potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku 
– s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodi-
šču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden 
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ku-
verti na naslov: Svet zavoda Center za izobraževanje in 
kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, s pripi-
som »Prijava za razpis direktorja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet javnega zavoda Center za izobraževanje  
in kulturo Trebnje

 Ob-1593/20
Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših ob-

čanov Krško z dne 16. 11. 2016 je Svet zavoda Doma 
starejših občanov Krško dne 26. 2. 2020 sprejel sklep 
o razpisu za imenovanje

direktorja
1. Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 

se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Svet Doma starejših občanov Krško, Kovinarska 

ulica 13, 8270 Krško, objavlja javni razpis za direktorja 
Doma starejših občanov Krško za 5-letno mandatno 
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obdobje, in sicer od 2020 do 2025. Mandat bo direktorju 
pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, 
ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, ali 
naslednji dan po poteku prejšnjega mandata, če je bilo 
soglasje ministra izdano prej.

3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpol-
njujejo pogoje, ki jih določa 56. in 57. člen Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 57/12 in 
spremembe).

4. Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazo-
vati s pisnimi listinami, ki jih priložijo k prijavi.

5. Kandidati morajo poleg zahtevanih listin iz toč-
ke 4, predložiti kratek življenjepis ter kratek program 
dela za mandatno obdobje.

Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 10 dni 
po njegovi objavi. Svet Doma starejših občanov Krško 
prepozno prispelih prijav ne bo obravnaval.

Kandidati morajo podati prijave s priloženimi prilo-
gami in dokazili v pisni obliki, po pošti, na naslov: Svet 
zavoda DSO Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, 
s pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 
30 dni od dneva izbora kandidata.

Dom starejših občanov Krško

Št. 37 Ob-1594/20
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Borisa Pe-

četa Maribor, dne 27. 2. 2020, Svet zavoda Vrtca Borisa 
Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor, raz-
pisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 12. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku – obe potrdili v skladu s 107.a členom 
ZOFVI ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite v 15 dneh 
po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet za-
voda Vrtca Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32, 
2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja 
– Ne odpiraj«.

Dokazila morajo biti originalna ali overjena pri 
Upravni enoti oziroma notarju.

Nepopolne vloge se zavržejo.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 

zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Borisa Pečeta Maribor

 Ob-1596/20

Svet Osnovne šole Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, 
1000 Ljub ljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) razpisuje prosto delov-
no mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje za ravnatelja iz-

polnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje 
v skladu s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom ZOFVI, in 
sicer da:

1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma ra-
ven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sveto-
valnega delavca v šoli,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja,

4. ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobraz-
bo,

5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

8. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklep-
nega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

9. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznive-
ga dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil/-a zoper njega/njo uveden kazenski posto-
pek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotaklji-
vost (potrdilo sodišča),

11. predloži svoj program vodenja šole.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoško/andragoške, 

vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje šole.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je 12. 7. 2020. Pogod-

ba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega 
kandidata/-ke sklene za določen čas mandata.

Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega raz-
pisa na naslov: »Svet Osnovne šole Vrhovci, Cesta 
na Bokalce 1, 1000 Ljub ljana« z oznako: »Prijava na 
razpis za ravnatelja« pošljete: pisno prijavo z navedbo 
kratkega življenjepisa, programom vodenja in s pri-
loženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev ter z originalnim potrdilom ministrstva, pristoj-
nega za pravosodje, o nekaznovanosti in pristojnega 
Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku 
v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni.

Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obvešča-
nje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega 
poziva za dopolnitev vloge.

Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva 
overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled 
v originale dokazil.

Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Vrhovci
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 Ob-1597/20
Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Pod-

grad, Podgrad 99b, 6244 Podgrad, na podlagi sklepa 
12. redne seje z dne 26. 2. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 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, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 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 je 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku (potrdila ne smejo biti starejša 
od 3 mesecev)) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča 
Podgrad, Podgrad 99b, 6244 Podgrad, z oznako »Ne 
odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja/ico«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/e v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča 
Podgrad

 Ob-1606/20
Svet Osnovne šole Polje, Polje 358, 1260 Ljub ljana 

Polje, na podlagi sklepa 11. redne seje sveta šole OŠ 
Polje z dne 27. 2. 2020, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje za ravnatelja iz-

polnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje 
v skladu s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom ZOFVI, in 
sicer da:

1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma ra-
ven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sveto-
valnega delavca v šoli,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja,

4. ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 

pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 

pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju,
8. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

9. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznive-
ga dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil/-a zoper njega/njo uveden kazenski posto-
pek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotaklji-
vost (potrdilo sodišča),

11. predloži svoj program vodenja šole.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoško/andragoške, 

vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje šole.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je 1. 9. 2020. Pogod-

ba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega 
kandidata/-ke sklene za določen čas mandata.

Kandidati lahko v roku 15 dni od objave tega raz-
pisa na naslov: »Svet Osnovne šole Polje, Polje 358, 
1260 Ljub ljana Polje« z oznako: »prijava na razpis za 
ravnatelja« pošljejo: pisno prijavo z navedbo kratkega 
življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi kopija-
mi dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z origi-
nalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za pravosodje, 
o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne 
pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom 
ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obvešča-
nje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega 
poziva za dopolnitev vloge.

Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva 
overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled 
v originale dokazil.

Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Polje

 Ob-1609/20
Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri 

Stični, na podlagi 26. in 27. člena Statuta javnega zavo-
da Centra za zdravljenje bolezni otrok, objavlja razpis za

direktorja zavoda (m/ž)
Poleg pogojev, določenih z zakonom, morajo kan-

didati/ kandidatke izpolnjevati še naslednje:
– ima izobrazbo medicinske smeri druge stopnje 

oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje,

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
eno leto na vodstvenih delovnih mestih.

Kandidat ob prijavi predloži program dela in razvoja 
na poslovnem in strokovnem področju zavoda za obdob-
je njegovega mandata.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za 4-letni 
mandat. Direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda.

Prijave z oznako »Za razpis direktorja (m/ž) za-
voda«, skupaj z življenjepisom, dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev ter priloženim programom dela in razvoja na 
poslovnem in strokovnem področju zavoda za obdobje 
njegovega mandata, naj kandidati/ kandidatke pošljejo 
v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na na-
slov: »Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri 
Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični«.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok,  
Šentvid pri Stični

 Ob-1610/20
Svet šole Osnovne šole narodnega heroja Raj-

ka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik, na podlagi 53.a in 
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58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj) in na podlagi sklepa 16. redne seje Sveta 
šole z dne 27. 2. 2020 razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje 
v skladu s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom ZOFVI, in 
sicer da:

1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma ra-
ven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetoval-
nega delavca v šoli,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja,

4. ima pridobljeno pedagoško/andragoško izobraz-
bo,

5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega, dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-
sti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,

9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

11. predloži svoj program vodenja šole.
Kandidat mora imeti pedagoško/andragoške, vod-

stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje šole.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Pogodba 
o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas – za čas 
mandata.

Kandidati lahko pisno prijavo z navedbo kratkega 
življenjepisa, programom vodenja in priloženimi kopijami 
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z origi-
nalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za pravosod-
je, o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča 
o ne-pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a 
členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 30 dni, pošlje-
te v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: Svet 
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, 
1430 Hrastnik, s pripisom »Prijava na razpis za ravna-
telja – ne odpiraj«.

Kandidati v prijavi navedejo naslov e-pošte za ob-
veščanje in pozive za morebitno dopolnitev vlog.

Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva 
overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled 
v originale dokazil.

Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole narodnega  
heroja Rajka Hrastnik

 Ob-1611/20
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Grad-

cu, Šmartno 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, na pod-
lagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 
46/16 – ZOFVI-K, 25/17 – ZVaj) in na podlagi sklepa 11. 
redne seje Sveta zavoda OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu 
z dne 3. 3. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem iz-
pitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potrdilo sodi-
šča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku – potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo s sodišča, da kandidat/ka ni 
v kazenskem postopku, naj ob oddaji vloge ne bo starejše 
od 30 dni) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu, 
Šmartno 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
Šmartno pri Slovenj Gradcu

 Ob-1612/20
Na podlagi 32.–35. člena Zakona o zavodih (Uradni 

list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 
dom Ravne na Koroškem, 23. in 24. člena Statuta Zdrav-
stvenega doma Ravne na Koroškem z dne 9. 9. 2005 
in sklepa Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ravne na 
Koroškem z dne 21. 2. 2020, Svet zavoda Zdravstvenega 
doma Ravne na Koroškem objavlja prosto delovno mesto

direktorja
Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem (m/ž),  

za 4-letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg po-

gojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje 
pogoje:

– visoko izobrazbo zdravstvene, ekonomske ali 
pravne smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da je državljan RS,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da niso pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da niso obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– da predloži program dela in vizijo razvoja ZD Rav-
ne za mandatno obdobje.
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Kandidati morajo k prijavi priložiti življenjepis, doka-
zila o izobrazbi, opis delovnih izkušenj, dokazilo o neka-
znovanosti, program dela in vizijo razvoja ZD Ravne za 
mandatno obdobje in kontakt za obveščanje (e-naslov 
in/ali telefonsko številko).

Prijavo z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju 
pogojev in ostalimi dokazili kandidati pošljejo v zaprti 
ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja Zdravstvene-
ga doma Ravne na Koroškem – Ne odpiraj!« na naslov: 
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, za Svet zavoda, 
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do 
vključno 16. 3. 2020 do 12. ure, na navedeni naslov ali 
v času delovnih dni osebno v tajništvu Zdravstvenega 
doma Ravne na Koroškem oziroma bodo poslane pri-
poročeno po pošti z žigom z dne 16. 3. 2020. Nepravo-
časne in nepopolne vloge bodo izločene iz postopka. 
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh 
od objave razpisa.

Svet zavoda Zdravstvenega doma  
Ravne na Koroškem

 Ob-1613/20
Na podlagi določil Statuta Obalnega doma upo-

kojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capo-
distria in sklepa 14.10. redne seje sveta zavoda z dne 
26. 2. 2020, svet zavoda objavlja prosto delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Obalni dom upokojencev Koper – 

Casa costiera del pensionato Capodistria
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno 

mesto, morajo izpolnjevati naslednje razpisne pogoje:
– končano specialistično izobraževanje po univer-

zitetni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po univerzitetni 
izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (prej-
šnje)/magisterij znanosti (prejšnji) ali visokošolsko uni-
verzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univer-
zitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje 
(druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga 
bolonjska stopnja) skladno z zahtevami iz 56., 57. in 
69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – upb, s spremembami in dopolnitvami);

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih oziro-
ma vodstvenih mestih;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu;

– opravljen program za vodenje socialnovarstvene-
ga zavoda po Zakonu o socialnem varstvu (imenovan je 
lahko tudi kandidat, ki tega programa nima opravljene-
ga, mora pa ga opraviti v enem letu od začetka opravlja-
nja nalog direktorja);

– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna ob-
tožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti;

– zaželeno znanje s področja gerontologije in/ali 
socialnega varstva;

– znanje italijanskega jezika.
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, 
datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je 
bila izobrazba pridobljena);

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih 
delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih (na-
vedba delodajalca, obdobje trajanja dela pri posame-
znemu delodajalcu ter navedba delovnih nalog);

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje so-

cialnovarstvenega zavoda;
– dokazilo o ustreznem znanju italijanskega jezika;
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slo-

venije;
– dokazila o nekaznovanosti;
– življenjepis kandidata, v katerem so poleg formal-

ne izobrazbe navedena tudi druga znanja in veščine, ki 
jih ima;

– vizija in strategija razvoja doma za mandatno 
obdobje.

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev kandidati v zaprti kuverti s priporočeno pošilj-
ko pošljejo na naslov Obalni dom upokojencev Koper 
– Casa costiera del pensionato Capodistria, Krožna 
cesta 5, 6000 Koper, z oznako »Svet zavoda – Razpis 
za direktorja« s pripisom »Ne odpiraj«. Rok za prijavo na 
razpis je 23. 3. 2020. Za pravočasno prispele se štejejo 
vloge, ki so priporočeno poslane po pošti najpozneje na 
dan 23. 3. 2020. Svet zavoda prepozno prispelih in ne-
popolnih vlog ne bo obravnaval. Izbran bo tisti kandidat, 
za katerega bo svet zavoda presodil, da je najbolje stro-
kovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem 
mestu direktorja.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
petih let.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
v tridesetih dneh po zaključenem izbirnem postopku.

Informacije o razpisu daje kadrovska služba zavoda 
na tel. 05/66-59-777, vsak delavnik od 10. do 11. ure.

Opomba: V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženske in moške.

Svet Obalnega doma upokojencev Koper –  
Casa costiera del pensionato Capodistria

 Ob-1614/20
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 

list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 
– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljevanju: ZSV), 
33. in 34. člena Statuta Doma upokojencev Izola – Casa 
del pensionato Isola z dne 24. 2. 2017, Pravilnika o notra-
nji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Domu upo-
kojencev Izola – Casa del pensionato Isola z dne 18. 1. 
2019 in sklepa 9/20. redne seje sveta Doma upokojencev 
Izola – Casa del pensionato Isola z dne 28. 2. 2020, svet 
Doma upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola 
objavlja prosto delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Dom upokojencev Izola – Casa del 

pensionato Isola
Kandidat/-ka mora poleg splošnih pogojev, ki so 

določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, 
določene v 56., 57. in 69. členu ZSV:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena ZSV in pet let delovnih izkušenj ali

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge 
družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri in pet 
let delovnih izkušenj ali
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– višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 
dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let 
na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen program za vodenje socialnovar-

stvenega zavoda po ZSV (imenovan/-a je lahko tudi 
kandidat/-ka, ki tega programa nima opravljenega, mora 
pa ga opraviti v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja).

V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sis-
temizaciji delovnih mest je zahtevana:

– osnovna raven znanja italijanskega jezika.
V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sis-

temizaciji delovnih mest je zaželeno:
– znanje iz gerontologije in psihiatrije ter znanje za 

delo z računalnikom.
Obvezne priloge k prijavi:
– kratek življenjepis s podatki o strokovni karieri,
– program vizije vodenja Doma za mandatno ob-

dobje in
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: 

ustrezna izobrazba (kopija diplome), delovne izkušnje 
(kopija pogodbe o zaposlitvi, potrdilo delodajalca, de-
lovne knjižice ali drugo ustrezno dokazilo), strokovni 
izpit po ZSV (kopija potrdila o opravljenem strokov-
nem izpitu), dokazilo o opravljenem programu za vo-
denje socialnovarstvenega zavoda po ZSV, če ga/ju je 
kandidat/-ka že opravil/-a (kopija potrdila o opravlje-
nem programu), dokazilo o osnovnem znanju italijan-
skega jezika (kopija spričevala ali potrdila inštitucije, ki 
je preverila znanje italijanskega jezika kandidata vsaj 
na osnovni ravni).

Mandat direktorja/direktorice traja pet let.
Prijave z vsemi obveznimi prilogami morajo 

kandidati/-ke poslati priporočeno po pošti v osmih dneh 
po objavljenem razpisu. Upoštevane bodo samo pravo-
časne in popolne prijave z vsemi prilogami. Kandidati/-ke 
bodo o izidu razpisa pisno obveščeni/-e v 30 dneh od 
dneva objave razpisa.

Prijave morajo kandidati/-ke poslati na naslov: Svet 
Doma upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, 
Kosovelova ulica 22, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj, 
razpis za direktorja«.

Svet Doma upokojencev Izola –  
Casa del pensionato Isola

 Ob-1616/20
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Glasbene šole 

Idrija, ki je bil sprejet na 2. seji sveta, dne 24. 2. 2020, 
Svet zavoda Glasbene šole Idrija, Prelovčeva 9, 5280 
Idrija, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 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, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Za 

čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi 
na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Glasbene šole Idrija, Prelovčeva 9, 
5280 Idrija, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Idrija

 Ob-1625/20
Svet zavoda Srednje frizerske šole Ljub ljana na 

podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 9. redne 
seje Sveta zavoda z dne 25. 2. 2020 razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja. Predvideni začetek dela bo 
dne 1. 9. 2020. Delo na delovnem mestu ravnatelja se 
opravlja polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite na naslov: Svet zavoda 
Srednje frizerske šole Ljub ljana, Litostrojska 53, 1000 
Ljub ljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne 
odpiraj«. Za pravočasno oddane se bodo štele vloge, 
ki bodo oddane s priporočeno pošiljko do 16. 3. 2020. 
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda 
za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati, ki ne bodo priložili originalnih dokazil ali 
overjenih kopij, originalne listine prinesejo na vpogled 
na predstavitev.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Srednje frizerske šole Ljub ljana

 Ob-1626/20
Svet zavoda Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča 

Dobova, Kapelska cesta 25, 8257 Dobova, na podlagi 
sklepa 7. točke 8. redne seje z dne 20. 2. 2020 razpisuje 
prosto delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
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št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o nazivu,
– dokazila o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazila o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 

postopku,
pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobo-
va, Kapelska cesta 25, 8257 Dobova, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova

Št. IZP 1-117/20 Ob-1633/20
Na podlagi 25. člena Statuta Zavoda Republike 

Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod Republike 
Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 
1000 Ljub ljana, objavlja prosto delovno mesto

direktor oddelka za terapevtske storitve
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, speci-

alist transfuzijske medicine,
– najmanj 12 let delovnih izkušenj po strokovnem 

izpitu, od tega najmanj 5 let na področju transfuzijske 
medicine,

– veljavna licenca zdravnika specialista,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vo-

denja,
– poznavanje zahtev sistema kakovosti,
– poznavanje organizacije zdravstva in javnozdrav-

stvenih načel v Sloveniji,
– aktivno znanje angleškega in pasivno znanje dru-

gega tujega jezika,
– nekaznovanost,
– zaželjeni dodatni strokovni akademski in znan-

stveni dosežki (magisterij ali doktorat, predavatelj na 
fakulteti).

Pri izbiri kandidatov bomo poleg osnovnih razpisnih 
pogojev upoštevali izkušnje pri strokovnem, pedagoškem 
in raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine 
ter sposobnost predstavljanja Zavoda na strokovnem po-
dročju v nacionalnem in mednarodnem merilu.

V skladu s 25. členom Statuta ZTM, delavce s po-
sebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor 
Zavoda.

Mandat traja 4 leta.
Začetek dela: skladno s sklepom direktorja o ime-

novanju.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom delovnih iz-

kušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati 
pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod 
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Za razpis 
– direktor oddelka za terapevtske storitve, Šlajmerjeva 
ulica 6, 1000 Ljub ljana.

Vlogi obvezno priložite program dela za čas trajanja 
mandata.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v za-
konitem roku.

Zavod Republike Slovenije  
za transfuzijsko medicino

 Ob-1642/20
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Bio-

tehniški izobraževalni center Ljub ljana, Ižanska cesta 10, 
1000 Ljub ljana, na podlagi sklepa redne seje Sveta za-
voda, ki je potekala 27. 2. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice
Višje strokovne šole

Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo rav-
natelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
Višje strokovne šole.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno 
dobo 5 let.

Predvideni začetek dela je 1. september 2020 ozi-
roma v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda BIC Ljub ljana.

Pisne prijave z dokazili (dokazila o: izobrazbi, nazi-
vu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku) o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in pro-
gramom oziroma vizijo razvoja in dela Višje strokovne šole 
za mandatno obdobje 2020–2024, pošljite v zaprti kuverti 
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center 
Ljub ljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljub ljana, z oznako: 
»Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja/ico VSŠ«.

Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v za-
konitem roku.

Svet javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda 
Biotehniški izobraževalni center Ljub ljana
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 Ob-1643/20

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva za Vavčer za tržne raziska-
ve tujih trgov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 11/19 z dne 22. 2. 2019, spremembe v Uradnem listu 
RS, št. 16/19 z dne 15. 3. 2019, spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 25/19 z dne 19. 4. 2019, spremembe v Ura-
dnem listu RS, št. 38/19 z dne 14. 6. 2019, spremembe 
v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva:

5.3. Briše se točka 9: Upravičenec lahko ima v po-
sameznem koledarskem letu v izvajanju le eno pogodbo 
o sofinanciranju po tem javnem pozivu in skupaj največ 
tri pogodbe o sofinanciranju (največ eno pogodbo po 
tem javnem pozivu in največ dve pogodbi po drugih jav-
nih pozivih za vavčerje).

Slovenski podjetniški sklad

Št. 371-8/2020/2 Ob-1638/20
1. Objava javnega natečaja št. 371-8/2020 za po-

delitev javnega pooblastila za izdajo kartic za tahografe 
in izvrševanje drugih upravnih nalog v zvezi s temi kar-
ticami (SLO-CIA, SLO-CP in SLO-CA).

Javno pooblastilo se podeljuje v skladu z Zako-
nom o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih 
delavcev v cestnem prometu ter o napravah za nadzor 
delovnega časa voznikov (Uradni list RS, št. 45/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr; v nadalj-
njem besedilu: ZDCOPMD) in Pravilnikom o pogojih in 
merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisoval-
no opremo v cestnih prevozih ter načinu oblikovanja 
in določanja cene za izdajo kartice (Uradni list RS, 
št. 3/20).

Uradno ime in naslov organa, ki podeljuje javno 
pooblastilo: Republika Slovenija, Ministrstvo za infra-
strukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljub ljana, Slovenija, 
matična številka 2399270000.

2. Predmet javnega pooblastila
Predmet javnega pooblastila je izvrševanje uprav-

nih nalog za izdajo kartic za tahografe in izvrševanje 
drugih upravnih nalog v zvezi s temi karticami (SLO-CIA, 
SLO-CP in SLO-CA).

Opravljanje upravnih nalog za izvrševanje 
ZDCOPMD ter Uredbe (EU) št. 165/2014 in za njuno 
izvrševanje izdanih predpisov obsega:

– odločanje o izdaji ali odvzemu kartic, vključno 
z vročanjem kartic, vodenjem evidenc in dajanje podat-
kov o njih (SLO-CIA),

– upravne naloge za personalizacijo in izdelavo 
kartic (SLO-CP),

– upravne naloge za generiranje potrebnih elek-
tronskih ključev (SLO-CA).

SLO-CIA lahko izvaja tudi naloge SLO-CP in 
SLO-CA, lahko pa ima podizvajalce za izvajanje teh 
nalog.

Naloge SLO-CIA se morajo izvajati v Republiki Slo-
veniji.

Za izdajo kartic se v Republiki Sloveniji podeli javno 
pooblastilo le enemu izdajatelju kartic.

Druge objave

Vloge morajo biti sestavljene v slovenskem jeziku 
ali v uradnem prevodu sodnega tolmača za slovenski 
jezik.

3. Začetek izvajanja in trajanje javnega pooblastila
Javno pooblastilo se začne izvajati najkasneje 

120 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi javnega po-
oblastila, oziroma od 21. 1. 2021 dalje.

Javno pooblastilo se podeli za čas 15 let od dokonč-
nosti odločbe o podelitvi javnega pooblastila.

4. Izbira nosilca javnega pooblastila
Vrsta postopka
Na osnovi ZDCOPMD podeli javno pooblastilo Mi-

nistrstvo za infrastrukturo z odločbo po opravljenem 
javnem natečaju.

5. Pogoji
Javno pooblastilo se podeli pravni osebi zasebnega 

prava, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima v Republiki Sloveniji ustrezne prostore za 

izvrševanje javnega pooblastila;
– da ima zaposleno zadostno število delavcev, ki so 

v skladu s predpisi Republike Slovenije pooblaščeni za 
vodenje upravnega postopka;

– da ima zaposleno zadostno število drugih stro-
kovnih delavcev;

– da ima na razpolago ustrezno opremo za izvaja-
nje nalog, ki sestavljajo javno pooblastilo;

– da ni delavnica v smislu tega zakona;
– da zoper njo ni uveden stečajni postopek, posto-

pek prisilne poravnave ali likvidacije;
– da pravna oseba, član njene uprave oziroma po-

slovodja niso bili pravnomočno obsojeni za naklepno 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora šest mesecev ali več, obsodba 
pa še ni bila izbrisana;

– da za kaznivo dejanje iz prejšnje alinee ni bil za-
čet kazenski postopek;

– da član uprave oziroma poslovodja v zadnjih petih 
letih ni bil član uprave ali poslovodja v izdajatelju kartic, 
kateremu je bilo to javno pooblastilo odvzeto;

– da ima poravnane dospele obveznosti iz davkov 
in drugih javnih dajatev;

– da niso podane druge okoliščine, zaradi katerih je 
mogoče utemeljeno sklepati, da ne bo v redu izvrševala 
javnega pooblastila;

– da njej ali osebi, katere univerzalni pravni na-
slednik je izdajatelj kartic, v zadnjih petih letih ni bilo to 
javno pooblastilo odvzeto.

Kandidat lahko izkazuje izpolnjevanje pogojev gle-
de prostorov, opreme in strokovnih delavcev, ki so po-
trebni za izvajanje storitev v zvezi s personalizacijo in 
izdelavo kartic ter v zvezi z generiranjem ključev za 
elektronski podpis, ki ne predstavljajo upravnih nalog, 
s podizvajalci, s katerimi ima za čas, za katerega se 
podeljuje javno pooblastilo, s pogodbo urejeno razmer-
je glede zagotavljanja teh storitev, ali navede, da jih bo 
oddal po pridobitvi javnega pooblastila v skladu s tretjim 
odstavkom 20. člena ZDCOPMD.

6. Merila za izbiro
Merila za izbiro na javnem natečaju so:
– predvideni povprečni lastni stroški izdaje posame-

zne kartice, pri čemer dobi več točk vlagatelj, ki ponudi 
nižje povprečne lastne stroške;
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– rok za začetek izvajanja javnega pooblastila, pri 
čemer dobi več točk vlagatelj, ki ponudi krajši rok;

– prijaznost do uporabnika, kot so uradne ure, na-
čini vlaganja zahtev za kartico, pomoč uporabnikom in 
podobno, pri čemer dobi več točk vlagatelj, ki ponudi za 
vlagatelja ugodnejše rešitve.

7. Dvig natečajne dokumentacije
Vpogled v natečajno dokumentacijo je možen od 

dneva objave natečaja v Uradnem listu RS do dneva, 
ki je določen za oddajo vlog. Dan oddaje vlog ni vklju-
čen. Vpogled v dokumentacijo je možen v času uradnih 
ur na Ministrstvu za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 
Ljub ljana.

Natečajna dokumentacija se lahko prevzame v času 
uradnih ur, na zgoraj navedenem naslovu. Ob prevzemu 
je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu stroškov.

Stroški natečajne dokumentacije znašajo 5,00 EUR 
in se pred prevzemom poravnajo na podračun proraču-
na Republike Slovenije št.: 01100-6300109972, sklic na 
št. 18 24309-7141998-20203718, z navedbo: Plačilo 
natečajne dokumentacije 371-8, koda namena: OTHR.

8. Predložitev vlog
Vloga mora biti predložena do 20. 4. 2020, najka-

sneje do 10. ure na naslov, podan v natečajni doku-
mentaciji.

Javno odpiranje vlog bo 20. 4. 2020 ob 14. uri na 
zgoraj navedenem naslovu organa.

Vlagatelji na javno odpiranje vlog ne bodo posebej 
vabljeni.

9. Pravno varstvo: zoper odločbo o podelitvi javne-
ga pooblastila je dovoljen upravni spor na Upravnem 
sodišču Republike Slovenije.

Ministrstvo za infrastrukturo

 Ob-1598/20

Javni poziv
stanovskim društvom pred izvedbo postopkov 

podeljevanja delovnih štipendij za ustvarjalnost  
iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2020

Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega na-
domestila (Uradni list RS, št. 38/16 z dne 27. 5. 2016) 
se delovne štipendije za ustvarjalnost podeljujejo na 
petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradi-
vo: leposlovje, prevajanje, ilustracija in fotografija, glas-
ba in AV področje. Pri dodeljevanju delovnih štipendij 
se kot kriterij izbire upošteva kvalitetna izvirnost, ki se 
ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških 
in strokovnih referenc. Knjižnična nadomestila v obliki 
delovnih štipendij za ustvarjalnost s posamičnimi odloč-
bami podeljuje direktorica Javne agencije za knjigo RS 
na podlagi javnega razpisa po predhodnih predlogih pri-
stojnih delovnih komisij. Podrobnejši kriteriji in merila za 
dodelitev delovnih štipendij za ustvarjalnost se določijo 
v besedilu javnega razpisa, ki ga agencija pripravi na 
podlagi strokovnih izhodišč, oblikovanih v sodelovanju 
s stanovskimi društvi s posameznega razpisnega podro-
čja. Strokovna izhodišča obsegajo najmanj opredelitev 
ciljev štipendiranja, kategorij avtorjev in meril oziroma 
kriterijev za ocenjevanje vlog skupaj s točkovnikom.

Peti odstavek 10. člena pravilnika določa, da delov-
ne komisije imenuje direktorica Javne agencije za knjigo 
RS za vsak posamezni javni razpis s področij iz prvega 
odstavka tega poziva izmed strokovnjakov, ki jih predla-
gajo stanovska društva s posameznega področja. Po-
samezno delovno komisijo sestavlja tri do pet članov.

Na podlagi citiranih določb pravilnika pozivamo sta-
novska društva, da nam najkasneje do 20. 3. 2020 na 

e-naslov: gp.jakrs@jakrs.si posredujejo predlog kadrov-
ske sestave delovnih komisij na svojem področju, ki naj 
šteje najmanj tri in ne več kot pet kandidatov, izmed 
katerih bo direktorica JAK imenovala predvidoma tričlan-
sko delovno komisijo.

Stanovska društva pozivamo tudi, da nam najka-
sneje do 20. 3. 2020 na zgornji e-naslov posredujejo 
osnutek strokovnih izhodišč iz četrtega odstavka 10. čle-
na pravilnika.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 4301-83/2020/3 Ob-1640/20
Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o Pre-

šernovi nagradi (Uradni list RS, št. 54/17) in 23. člena 
Statuta Prešernovega sklada (Uradni list RS, št. 66/18) 
ter sklepa, sprejetega na 21. redni seji, Upravni odbor 
Prešernovega sklada objavlja

javni poziv
k podaji predlogov za podelitev Prešernove 
nagrade in nagrade Prešernovega sklada  

v letu 2021
1. Prešernova nagrada se lahko podeli ustvarjalki 

oziroma ustvarjalcu, ki je s svojimi vrhunskimi umetniški-
mi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno 
obogatil slovensko kulturno zakladnico. Ustvarjalec jo 
lahko prejme le enkrat.

Nagrada Prešernovega sklada se lahko podeli 
ustvarjalki oziroma ustvarjalcu za vrhunske umetniške 
dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh 
letih pred podelitvijo nagrad in pomenijo obogatitev slo-
venske kulturne zakladnice. V to obdobje se šteje obdo-
bje treh let pred iztekom roka javnega poziva za predla-
ganje kandidatov za podelitev nagrad.

Vsako leto se lahko podelita največ dve Prešernovi 
nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada.

2. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado 
Prešernovega sklada lahko predlagajo pravne osebe 
s področja kulture in fizične osebe.

3. Predlog za nagrado mora biti izčrpno utemeljen 
in ustrezno dokumentiran v skladu s 3. in 4. členom 
Zakona o Prešernovi nagradi. Predlog mora vsebovati 
jasno in izčrpno oblikovano stališče o primernosti kandi-
data za predlagano vrsto nagrade. Navedeni morajo biti 
najpomembnejši življenjepisni podatki, ključni umetniški 
dosežki, ustrezna strokovna mnenja, ustrezne kritične 
ocene ipd.

Upravni odbor Prešernovega sklada bo spreje-
mal predloge za Prešernove nagrade in nagrade Pre-
šernovega sklada do vključno torka, 15. 9. 2020. Pre-
dloge se lahko do navedenega roka pošlje po pošti na 
naslov Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistro-
va ulica 10, 1000 Ljub ljana ali elektronsko na naslov 
gp.mk@gov.si ali do navedenega roka osebno odda 
v poslovnem času na sedežu Ministrstva za kulturo. 
Morebitni predlogi, ki bodo poslani po navedenem roku, 
bodo obravnavani za podelitev nagrad v letu 2022.

Upravni odbor Prešernovega sklada

Št. 600-0002/2020-201 Ob-1578/20
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 

sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13) in Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov 
in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne (Uradno glasilo 
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slovenskih občin, št. 17/2012, 10/2014, 53/2014) objav-
lja Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov 

in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne  
na Koroškem za leto 2020, v okvirni višini 27.000 €

1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno 
poziva zasebne zavode s sedežem v Občini Ravne na 
Koroškem, ki delujejo v javnem interesu ter predstavnike 
mladinskih svetov k predložitvi ponudb za sofinancira-
nje.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za izvajanje mladinskih pro-

gramov.
3.2. Finančna podpora za delovanje mladinskih 

svetov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za ka-

tero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na 
Koroškem;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je 
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Rav-
ne na Koroškem);

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev 
iz drugih virov;

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poro-
čilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto;

– poleg navedenega morajo v skladu z Letnim pro-
gramom mladinskega dela in mladinske politike 2020, 
za pridobitev sredstev pod tč. 3.1., prejemniki biti regi-
strirani kot zasebni zavod s sedežem v Občini Ravne na 
Koroškem in delovati v javnem interesu;

– poleg navedenega morajo v skladu z Letnim pro-
gramom mladinskega dela in mladinske politike 2020, 
za pridobitev sredstev pod tč. 3.2, prejemniki biti regi-
strirani kot mladinski sveti, s sedežem v Občini Ravne 
na Koroškem.

Pri izboru za tč. 3.1. bo upoštevan načrt izvajanja 
mladinskih programov ter zagotovitev vsaj 50 % sred-
stev za izvedbo programov. V primeru hkratno obravna-
vanih prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede 
na razmerje prijavljenih programov.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 27.000 €, od tega za:

5.1. izvajanje mladinskih programov zasebnih za-
vodov s sedežem v Občini Ravne na Koroškem do 
15.000 € ter

5.2. delovanje mladinskih svetov do 12.000 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 

najkasneje do 15. 12. 2020, na podlagi pisne izjave in 
z dokazili o izvedbi programa.

7. Razpisni rok: javni poziv se začne 6. 3. 2020 in 
traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 30. 9. 2020.

8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, 
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.

9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala stro-
kovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat me-
sečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija 
obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.

10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posame-
znega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpo-
re predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji po-
polne vloge.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega poziva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in 
na spletnih straneh naročnika www.ravne.si od dneva 
objave tega poziva do razdelitve sredstev.

11.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripi-
som: »Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv – mladina 
2020« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 478-0014/2017-10(6) Ob-1631/20
Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem pre-

moženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 
16. in 17. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 31/18), Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, MŠ: 1358570000, DŠ: SI71772626.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
2.1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine do celote (1/1) 

v lasti Občine Dobrna in so označene s parc. št.: 1779/1 
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(ID 3580061) v izmeri 1.692 m2, 1779/4 (ID 6369781) 
v izmeri 1.371 m2, 1782/1 (ID 2908011) v izmeri 
9.678 m2, 1783/7 (ID 6281232) v izmeri 7.086 m2, 1784 
(ID 2222443) v izmeri 9.938 m2, 1785 (ID 4253804) 
v izmeri 6.032 m2, 1805/2 (ID 4449122) v izmeri 821 m2, 
1805/4 (ID 4281916) v izmeri 565 m2, vse k. o. 1056 Do-
brna, v skupni izmeri 37.183 m2, kar predstavlja zaokro-
žen severovzhodni del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni.

Nepremičnine se prodajajo v kompletu kot celota.
2.2. Opis nepremičnin
Dostop do zemljišč je po regionalni cesti v Dobr-

no ter nato po asfaltirani lokalni cesti skozi Zdraviliški 
kompleks Term Dobrna proti Klancu. Lokacija zemljišč 
je okrog bivšega upravnega objekta Term Dobrna (Do-
brna 50) ter severovzhodno in severozahodno od tega 
objekta. Lokacija je atraktivna, sončna, mirna, v neokr-
njeni naravi, teren pa je raven do rahlo in bolj hribovit. 
Zemljišča na jugu in zahodu mejijo na kompleks Term 
Dobrna, na severu so kmetijska zemljišča in gozd na 
vzhodu pa gozd.

Zemljišča obsegajo 8 parcel:
Delno komunalno opremljeno stavbno zemljišče 

severno od bivše upravne zgradbe Term Dobrna (Dobr-
na 50). Zemljišče obsega tri večje parcele v lasti Obči-
ne Dobrna, in sicer parc. št. 1783/7, 1784 in 1785, vse 
k.o. 1056 Dobrna. Zemljišča so delno komunalno opre-
mljena, po njih poteka meteorna kanalizacija BC Φ 50 in 
delno javna fekalna kanalizacija UKC DN 200. Sočasno 
s sklenitvijo prodajne pogodbe se bo služnost meteorne 
in fekalne kanalizacije vpisala v Zemljiško knjigo v korist 
imetnika Občine Dobrna.

Delno komunalno opremljeno stavbno zemljišče se-
verovzhodno od Hotela Park (Dobrna 52) in stare konju-
šnice (Dobrna 56). Obsega eno večjo parcelo 1782/1, 
k.o 1056 Dobrna in dve manjši parceli 1805/2 in 1805/4, 
k.o. 1056 Dobrna. Po večjem delu parcele 1782/1, 
k.o. 1056 Dobrna, poteka obstoječa kategorizirana jav-
na pot št. 964791 (Dobrna–Vila Zora–Oprčkal), v ma-
kadamski izvedbi do naselja Klanc. Po parceli 1782/1 
in 1779/1, k.o. 1056 Dobrna, poteka obstoječ vodovod 
Zdravilišče-Vila Zora. Služnost vodovoda ni vpisana v Ze-
mljiško knjigo. Sočasno s sklenitvijo prodajne pogodbe se 
bo služnost vodovoda vpisala v Zemljiško knjigo v korist 
imetnika Občine Dobrna. Po delu parcele 1805/2 in delu 
parcele 1805/4, k.o. 1056 Dobrna, je predvidena obnova 
trase vodovoda Zdravilišče-Vila Zora. Sočasno s skleni-
tvijo prodajne pogodbe se bo služnost vodovoda vpisala 
v Zemljiško knjigo v korist imetnika Občine Dobrna. Z na-
vedeno obnovo vodovoda na teh dveh parcelah se bo 
nadomestil vodovod, ki poteka po parc. 1782/1 in 1779/4, 
k.o. 1056 Dobrna, tako, da se bo služnost z izgradnjo no-
vega vodovoda na parcelah 1782/1 in 1779/4, k.o. 1056 
Dobrna, ukinila in izbrisala iz Zemljiške knjige.

Komunalno opremljeno stavbno zemljišče 1779/4, 
k.o. 1056 Dobrna, v naravi obsega funkcionalno zemlji-
šče bivše upravne stavbe Term Dobrna (Dobrna 50). 
V naravi predstavlja asfaltirane površine, ki se upora-
bljajo kot dovozi in dostopi do navedene bivše upravne 
stavbe in kot avtobusno obračališče s postajališčem 
za naselje Klanc, delno pa je parkirišče. Del parcele je 
gramoziran in utrjen, del zemljišča pa je zelenica pred 
stavbo Dobrna 50. Z ureditvijo novega nadomestnega 
obračališča in postajališča za avtobuse na drugi loka-
ciji se le-to na tej parceli ukine. Tudi po delu 1779/4, 
k.o. 1056 Dobrna, poteka obstoječa kategorizirana javna 
pot št. 964791 (Dobrna–Vila Zora–Oprčkal), v maka-
damski izvedbi do naselja Klanc.

Parc. 1779/1, k.o. 1056 Dobrna, je delno komunal-
no opremljeno stavbno zemljišče, ki leži med hotelom 
Park (Dobrna 52) in območjem bivše upravne zgradbe 

Term Dobrna (Dobrna 50). Po delu parcele 1779/1, 
k.o. 1056 Dobrna, poteka obstoječa kategorizirana javna 
pot št. 964791 (Dobrna–Vila Zora–Oprčkal), v maka-
damski izvedbi do naselja Klanc.

Razen parcele 1779/4, k.o. 1056 Dobrna, ob kateri 
je neposredno lociran objekt bivše uprave, predstavlja 
območje še zadnji razpoložljivi prostor za funkcionalno 
dopolnitev in prostorsko širitev kompleksa Term Dobrna. 
Zaradi lege in konfiguracije zemljišča, neokrnjenosti na-
rave in velike površine, obstajajo možnosti za načrtova-
nje objektov za oddih v sobivanju z naravo.

Po večjem delu parcele 1782/1, po delu parcele 
1779/1 in po delu parcele 1779/4, vse k.o. 1056 Dobrna, 
poteka kategorizirana javna pot št. 964791 (Dobrna–Vila 
Zora–Oprčkal), v makadamski izvedbi do naselja Klanc. 
Breme služnosti javne poti še ni vpisano v Zemljiški knji-
gi in je v oceni vrednosti upoštevano v izhodiščni ceni.

Namembnost zemljišča
Parcele imajo status stavbnega zemljišča s podrob-

nejšo rabo: površine za turizem (BT).
Namembnost zemljišča je bila opredeljena z Odlo-

kom o spremembah in dopolnitvah Odloka Zazidalnega 
načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni (Uradni 
list RS, št. 56/05), ki določa podrobno rabo predvsem 
za parcele št. 1783/7, 1785 in 1784, k.o. 1056 Dobrna.

Komunalna opremljenost
Komunalna oprema je v neposredni bližini zemlji-

šča. Dostop do zemljišča je po regionalni cesti v Dobrno 
ter nato po priključkih iz asfaltirane ceste skozi kompleks 
Term proti naselju Klanc. Dovoze do predvidenih objek-
tov bo potrebno urediti. V neposredni bližini zemljišča 
je elektro omrežje, javna razsvetljava, komunikacijsko 
omrežje, vodovodno omrežje ter meteorna in fekalna ka-
nalizacija, ki je priključena na Čistilno napravo Dobrna.

Center naselja je v neposredni bližini, kjer so tudi 
objekti družbenega standarda: šola, vrtec, trgovine, obči-
na, knjižnica, kulturni dom, zdravstvena postaja, lekarna.

2.3. Vrsta pravnega posla in izhodiščna cena
Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbira-

nja ponudb, je prodaja.
Izhodiščna cena, ki je za prodajalca sprejemljiva, 

znaša skupaj za zemljišča po tem javnem zbiranju po-
nudb 619.456,00 EUR.

Izhodiščna cena ne vsebuje davka (2 % davka od 
prometa nepremičnin za pozidana zemljišča oziroma 
22 % ddv za nepozidana stavbna zemljišča), ki ju (ga) 
plača kupec.

Komunalni prispevek ni vključen v izhodiščno ceno 
za zemljišča. Komunalni prispevek bo moral plačati ku-
pec pred morebitno izdajo gradbenega dovoljenja, za 
kar bo izdana posebna odločba.

V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sode-
lujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične 
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na 
območju Republike Slovenije.

Ponudniki morajo predložiti tudi dokazilo o plačanih 
davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbira-
nja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki 
morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi 
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske ponudnike, kolikor takega potrdila 
ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notar-
ju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjav ljajo, da imajo plačane davke in prispevke).

3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

3.1. Plačilo varščine v višini 10 % ponujene cene, 
ki se plača najkasneje do izteka roka za oddajo ponud-
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be. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, IBAN št. SI56 01355 
0100003171, odprt pri Banki Slovenije, UJP Žalec, z na-
vedbo namena: »Varščina – Zdraviliški kompleks v Do-
brni«.

3.2. Pravočasna oddaja popolne ponudbe.
4. Popolna in pravočasna ponudba v postopku jav-

nega zbiranja ponudb
4.1. Za popolno ponudbo v postopku javnega zbi-

ranja ponudb se šteje:
4.1.1. Ponudba predložena v slovenskem jeziku, 

ki vsebuje:
a) Zavezujočo ponudbo na priloženem obrazcu Pri-

loga št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 
podpisano s strani ponudnika, pri čemer mora ponudnik 
v ponudbo vpisati ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne cene nepremičnin;

b) Izpolnjen obrazec Priloga št. 2 (zbir dokumen-
tov), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, skupaj 
z označenimi obveznimi prilogami;

c) Vse obvezne priloge iz Priloge št. 2.
4.1.2. Ponudba, za katero je bila v določenem roku 

za oddajo ponudb in v določenem znesku plačana var-
ščina.

4.2. Za pravočasno ponudbo v postopku javnega 
zbiranja ponudb se šteje ponudba oddana in poslana 
po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, najkasneje do 1. 4. 2020 ali ponudba oddana 
v tajništvu Občine Dobrna v njenem poslovnem času 
najkasneje do 1. 4. 2020 do 16.30. Šteje se, da je po-
nudba prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo ponudb oddana na pošto s priporočeno pošiljko.

5. Pogoji prodaje
5.1. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so ZK 

bremen proste, razen parc. 1783/7, k. o. 1056, kjer je 
v Zemljiški knjigi, pod ID pravice / zaznambe 13941437, 
vknjižena stvarna služnostna pravica dostopa, vgradnje, 
obratovanja in nadzora fekalne kanalizacije.

5.2. Po delu parcele 1781/1, 1779/4, 1779/1, 1805/2 
in 1805/4, k.o. 1056 Dobrna, poteka obstoječ vodovod. 
Breme služnosti javnega vodovoda ni vpisano v Zemlji-
ški knjigi in je v oceni vrednosti upoštevano v izhodiščni 
ceni. Sočasno s sklenitvijo prodajne pogodbe se bo 
služnost javnega vodovoda vpisala v Zemljiško knjigo 
v korist imetnika Občine Dobrna. Z obnovo vodovoda 
na dveh parcelah 1805/2 in 1805/4, k.o. 1056 Dobrna, 
se bo nadomestil vodovod, ki poteka po parc. 1782/1 in 
1779/4, k.o. 1056 Dobrna, tako, da se bo služnost z iz-
gradnjo novega vodovoda na parcelah 1782/1 in 1779/4, 
k.o. 1056 Dobrna, ukinila in izbrisala iz Zemljiške knjige.

5.3. Del parcele 1783/7, k.o. 1056 Dobrna, v veli-
kosti 2.500 m2, je najemniku oddan za namen parkirnih 
površin v najem, s 6-mesečnim odpovednim rokom. Na 
najetem zemljišču najemnik nima predkupne pravice.

5.4. Po večjem delu parcele 1782/1, po delu parcele 
1779/1 in po delu parcele 1779/4, vse k.o. 1056 Dobrna, 
poteka kategorizirana javna pot št. 964791 (Dobrna–Vila 
Zora–Oprčkal), v makadamski izvedbi do naselja Klanc. 
Breme služnosti javne poti ni vpisano v Zemljiški knjigi 
na zemljiščih in je v oceni vrednosti upoštevano v iz-
hodiščni ceni. Sočasno s sklenitvijo prodajne pogodbe 
se bo navedena služnost javne poti vpisala v Zemljiško 
knjigo v korist imetnika Občine Dobrna.

5.5. Del parcele 1779/4, k.o. 1056 Dobrna, je v upo-
rabi kot obstoječe obračališče za avtobuse, delno pa 
kot obstoječe avtobusno postajališče. Breme služnosti 
te služnosti še ni vpisano v Zemljiški knjigi in je v oceni 
vrednosti upoštevano v izhodiščni ceni. Sočasno s skle-
nitvijo prodajne pogodbe se bo navedena služnost na 

zemljišču vpisala v Zemljiško knjigo v korist imetnika 
Občine Dobrna. Neuporaba in izbris služnosti uporabe 
avtobusnega obračališča okoli objekta Dobrna 50 in 
avtobusnega postajališča bo možen po izgradnji in pre-
stavitvi tega na drugo lokacijo, v skladu z novo prometno 
in prostorsko ureditvijo Term Dobrna, na območju Hotela 
Park – Kino Dobrna.

5.6. Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od preje-
ma sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno 
pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru 
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega 
najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudni-
ka, ki pogodbe noče podpisati. Ob podpisu kupoprodaj-
ne pogodbe bo izbran kupec podpisal tudi služnostne 
pogodbe, ki bodo sposobne za vpis v Zemljiško knjigo 
in so v tem javnem zbiranju navedene.

5.7. Rok za plačilo kupnine je skladno z 48. čle-
nom ZSPDSLS-1 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo 
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prav-
nega posla. Kupnina se nakaže na transakcijski račun 
Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, IBAN št. SI56 
01355 0100003171, odprt pri Banki Slovenije, UJP Ža-
lec. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel 
za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži 
kot pogodbena kazen.

Zemljiško knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske 
pravice na nepremičninah bo Občina Dobrna kupcu 
izdala v roku 8 dni po prejemu celotne kupnine. Vpla-
čana varščina v višini 10 % ponujene cene, se všteje 
v kupnino.

Pripadajoči davek plača kupec. Ostali stroški v zve-
zi s prenosom lastništva, ki so vezani na notarske overi-
tve ter stroške vpisa v Zemljiško knjigo plača prodajalka.

5.8. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno 
– kupljeno.

5.9. Predkupna pravica na nepremičninah, ki 
so predmet javnega zbiranja ponudb, ne obstaja.

6. Merila za izbor najugodnejše ponudbe in posto-
pek izbire najugodnejšega ponudnika

Ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki jo 
imenuje župan, ki bo županu predlagala sklenitev po-
godbe z najugodnejšim ponudnikom.

Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega 
bo komisija ugotovila, da je podal popolno ponudbo in bo 
izbran za najugodnejšega ponudnika, ki bo ponudil naj-
višjo ceno. V primeru več najugodnejših ponudb se med 
najugodnejšimi ponudniki izvedejo dodatna pogajanja.

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 3. 4. 
2020 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Dobrna. Predstav-
niki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim poobla-
stilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno 
kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne 
osebe. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati 
dejanj za ponudnika.

Komisija bo evidentirala prispele ponudbe po vr-
stnem redu datuma prejema pošiljke, ki bo razvidna iz 
žiga tajništva Občine Dobrna.

Komisija bo po evidentiranju prispelih ponudb naj-
prej preverila, ali prispele ponudbe ustrezajo vsem po-
gojem iz točke 3. in 4. javnega zbiranja ponudb. Ponud-
bo, ki bo prispela po razpisnem roku, bo komisija izločila 
ter je ne bo obravnavala. Ponudnik bo pozvan k dopol-
nitvi formalno nepopolne ponudbe v delih, ki ne vplivajo 
na njeno razvrstitev glede na merila, določena v tč. 6 
tega javnega zbiranja ponudb (predmet dopolnitve ne 
more biti cena). Rok za dopolnitev ponudbe je 5 dni. 
V kolikor ponudba ne bo dopolnjena v roku, določenim 
za dopolnitev, je komisija ne bo upoštevala in jo bo kot 
nepopolno izločila.
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Po formalnem pregledu ponudb bodo ocenjevane 
in obravnavane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale 
zahtevane razpisne pogoje.

Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 15 dni 
od odpiranja ponudb.

7. Posebne določbe v postopku javnega zbiranja 
ponudb

7.1. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
kupoprodajno pogodbo za nepremičnine iz tega razpisa. 
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve 
pogodbe, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški 
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne doku-
mentacije in morebitne vplačane varščine.

7.2. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina 
všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena 
v 8 dneh od prejema sklepa o izboru.

7.3. Vsa morebitna vprašanja in ostala korespon-
denca v zvezi s pozivom za javno zbiranje ponudb mora 
biti predložena v slovenskem jeziku.

7.4. Protikorupcijska klavzula: Prodajalec bo iz po-
stopka izbire izločil ponudnika, pri katerem obstaja ute-
meljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem 
imenu, delavcu prodajalca ali drugi osebi, ki lahko vpliva 
na odločitev prodajalca v postopku prodaje premoženja, 
obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali 
nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival 
na vsebino, dejanje ali odločitev prodajalca objekta gle-
de ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi 
z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB).

8. Oblika in oznaka predložene ponudbe
8.1. Ponudnik predloži ponudbo v zvezani obliki, da 

ni mogoče dodajati ali odvzemati dokumentov.
8.2. Ponudnik ponudbo odda oziroma pošlje v za-

prti ovojnici z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnin 
Zdraviliški kompleks v Dobrni – ne odpiraj«, na hrbtni 
strani ovojnice pa napiše ime oziroma naziv in naslov 
ponudnika.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija javnega zbiranja ponudb, 

ki je dostopna na spletni strani Občine Dobrna, obsega 
naslednje:

– Besedilo javne objave javnega zbiranja ponudb 
za prodajo nepremičnin;

– Priloga št. 1 (zavezujoča pisna ponudba za nakup 
nepremičnin);

– Priloga št. 2 (zbir dokumentov).
10. Dodatne informacije
Dodatne Informacije o predmetu prodaje, za namen 

oblikovanja ponudbe za nakup, lahko interesenti prido-
bijo preko e-pošte: obcina@dobrna.si ali osebno v okvi-
ru delovnega časa Občine Dobrna, kontaktna oseba 
pri prodajalcu je Mateja Smrečnik. Ogled nepremičnine 
je možen na podlagi predhodne telefonske najave na 
tel. 03/780-10-50 ali na e-mail: obcina@dobrna.si.

Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepre-
mičnin bo javno objavljen na spletni strani Občine Do-
brna in v Uradnem listu RS.

Občina Dobrna

Št. 352-0005/2019-96 Ob-1632/20
Občina Vojnik je na podlagi 23. člena Pravilnika 

o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni 
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06, 11/09, 81/11 
in 47/14) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem za leta 2020–2021 (Uradni list RS, 
št. 43/19) ter Ogledalo št. 125/2019 objavlja

dokončno prednostno listo
upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj  

v najem:
– lista A
(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva 

so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščena 
plačila lastne udeležbe in varščine.)

Ime in priimek Točke 
1. Brigita Koštomaj (3) 545
2. Vetmir Memaj (4) 500
3. Lea Jurak (3) 465
4. Hojnik Marjeta (1) 410
5. Uroš Grenko (4) 405
6. Zylfi Memaj (4) 400
7. Polona Majdič (3) 380
8. Irena Blazinšek (1) 370
9. Maja Lamut (3) 360
10. Martin Vidmar (1) 340
11. Simona Borovšek (2) 320
12. Andreja Čuber (1) 320
13. Polona Rupnik (1) 320
14. Monika Mavhar (1) 280
15. Jožica Polenek (1) 210

– lista B:
(Na listo B so se uvrstili prosilci, ki izpolnjujejo kri-

terij »mladi in mlade družine, ki prvič rešujejo svoj sta-
novanjski problem«.)

Ime in priimek Točke
1. Vetmir Memaj (4) 500
2. Maja Lamut (3) 360
3. Martin Vidmar (1) 340
4. Polona Rupnik (1) 320

Stanovanja, namenjena za listo A, bodo na območju 
Občine Vojnik in bodo sproščena v času razpisa.

Stanovanja, namenjena za oddajo mladim in mla-
dim družinam, ki se bodo uvrstili na prednostno listo B, 
so predvidena na lokaciji Nova Cerkev 22 in na drugih 
lokacijah na območju Občine Vojnik. Po zapolnitvi sta-
novanj glede na površinski normativ bodo prosilci, ki so 
uvrščeni na prednostno listo B, uvrščeni na prednostno 
listo A, po kriterijih za to listo.

Če bo število upravičencev za stanovanja po povr-
šinskem normativu, namenjena mladim in mladim dru-
žinam, manjše od sproščenega števila stanovanj, se 
preostala stanovanja dodelijo ostalim upravičencem po 
listi A.

Če bo število upravičencev za stanovanja, name-
njena mladim in mladim družinam, večje od razpisanega 
števila stanovanj, se ti prosilci samodejno uvrstijo na 
listo A s pogoji za to listo.

Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja 
dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi ob 
upoštevanju površinskih normativov, navedenih v raz-
pisu.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik po-
novno preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje po-
goje in merila tega razpisa za upravičenost do dodelitve 
neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno 
spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na upravičenost, lah-
ko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s seznama 
upravičencev.

Občina Vojnik
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 Ob-1624/20
AIPA, k.o. objavlja na podlagi 3. točke 16. člena 

Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih 
pravic (ZKUASP) ter na podlagi III/a. točke Skupnega 
sporazuma, ki ga je dne 7. 12. 2011 sklenila z Združe-
njem kabelskih operaterjev Slovenije (v nadaljevanju 
Sporazum), ob smiselni uporabi XIV. točke istega Spora-
zuma, Podatek za izračunavanje honorarjev za kabelsko 
retransmisijo AV del v hotelskih sobah, skladno z obja-
vljenimi podatki Statističnega urada RS o povprečni me-
sečni zasedenosti nedeljivih enot v hotelih in podobnih 
obratih v Sloveniji, se glede na določilo točke III/a. Spo-
razuma za potrebe izračunavanja honorarjev za kabel-
sko retransmisijo AV del v hotelskih sobah od vključno 
marca 2020 naprej uporablja Podatek 51,11.

AIPA, k.o.
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Št. 2153-14/2014/19(1324-03) Ob-1615/20
V register političnih strank se pri politični stranki Več 

za Kranj, s kratico imena VZK in sedežem v Kranju, 
Pot v Bitnje 24, ter z matično številko: 4067452000, 
vpiše sprememba naslova sedeža stranke v: Kranj, 
Maistrov trg 11.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-60/2019-4 Ob-1312/20
Statut Sindikata kmetijstva in živilske industrije 

Slovenije – SKŽI, Sindikata družbe Mesnine dežele 
Kranjske d.o.o., Agrokombinatska cesta 63, 1260 
Ljub ljana – Polje (skrajšano ime: SKŽI, Sindikat druž-
be Mesnine dežele Kranjske d.o.o.), ki je v hrambi 
pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Moste – Polje, na 
podlagi odločbe št. 101-3/2018-5 z dne 5. 4. 2018 in je 
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno 
številko 168, se z dnem 27. 1. 2020 izbriše iz evidence 
statutov sindikatov.

Št. 101-2/2019/4 Ob-1410/20
Odločba Upravne enote Sevnica št. 101-2/2019-2 

z dne 13. 11. 2019 se v prvi točki izreka doda manjkajoč 
datum in se s tem popravi tako, da se pravilno glasi: 
»Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije, Centra za socialno delo Sevnica, Glav-
ni trg 19a, 8290 Sevnica, ki so bila z odločbo Obči-
ne Sevnica, Sekretariata za gospodarstvo in finance 
št. 0011-0001/93 z dne 27. 12. 1993 vzeta v hrambo pri 
Občini Sevnica, se z 31. 12. 2019 vzamejo iz hrambe in 
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-1586/20
Ime medija: Koroški radio.
Izdajatelj: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec.
Direktor: Andreja Ogriz, Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11b, 1000 Ljub-

ljana.

 Ob-1607/20
Izdajatelj Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o., 

Stegne 19, 1000 Ljub ljana, skladno s 64. členom Za-
kona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 
90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 
22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) objavlja 
sledeče podatke:

Firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju 
izdajatelja najmanj 5-odstotni delež kapitala: Telekom 
Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljub ljana (sto 
odstotni delež kapitala izdajatelja).

Član organa upravljanja (zastopnik) izdajatelja je: 
Rolando Žel. Izdajatelj nima organa nadzora.

 Ob-1608/20
TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o., Ste-

gne 19, 1000 Ljub ljana, skladno s 64. členom Zakona 
o medijih (Uradni list RS, št. 39-1705/16 – ZMed) kot 
izdajatelj objavlja sledeče podatke:

Firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju 
izdajatelja najmanj 5-odstotni delež kapitala: Telekom 
Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljub ljana (sto 
odstotni delež kapitala izdajatelja).

Objave po Zakonu o medijih

Član organa upravljanja (zastopnik) izdajatelja je: 
Rolando Žel. Izdajatelj nima organa nadzora.

 Ob-1630/20

Ime medija: RADIO SRAKA.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založništvo Sraka 

international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto.
Lastnik: Glasbena produkcija in založništvo Sraka 

international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto, 
100 %.

Direktorica: Božica Vovk.
Odgovorna urednica: Božica Vovk.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

 Ob-1635/20

Ime medija: Rehabilitacija, revija o rehabilitaciji.
Izdajatelj: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Re-

publike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 
Ljub ljana.

Ime, priimek in stalno bivališče fizične osebe 
oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v pre-
moženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali 
najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovalnih 
pravic: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 
1000 Ljub ljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja in 
nadzornega organa izdajatelja:

Generalni direktor inštituta: Robert Cugelj.
Svet inštituta: Franc Hočevar, Alenka Kovač Arh, 

Rajko Lisjak, Tatjana Mlakar, Maja Povše, Barbara Ko-
bal Tomc, Alenka Šik.
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Št. 38141-1/2020/3 Ob-1595/20
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni 

list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 
ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 
39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US; v nadalje-
vanju: ZMed) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona 
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republi-
ke Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev štirih 

pravic razširjanja radijskega programa v digitalni 
radiodifuzni tehniki na območju Ljub ljane

1 Predmet javnega razpisa
Štiri pravice razširjanja posameznih radijskih pro-

gramov v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljub-
ljane1. Pravice bo agencija podelila z odločbo v skladu 
s petim odstavkom 104.a člena ZMed.

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

izvrševal v skladu s to zahtevo, pisno opozori, naj začne 
podeljeno pravico v skladu s to zahtevo izvrševati v roku 
enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo 
agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pra-
vice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega 
opozorila ni začel izvrševati v skladu s to zahtevo, bo 
lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem 
pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.

1 »Območje Ljub ljane« je vezano na območje pokri-
vanja multipleksa R3. Območje je podrobneje definirano 
v razpisni dokumentaciji.

Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se 
bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:

– izbrani ponudnik mora z razširjanjem in odda-
janjem radijskega programa, za katerega je pridobil 
pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti 
najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti 
odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega 
ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti 
odločbe o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem 
pravice, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico 
izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega 
opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik 
podeljene pravice v roku enega meseca od prejema nje-
nega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po 
uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki 
je predmet tega javnega razpisa.

– izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas 
trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica pode-
ljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričet-
ku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma 
izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne 
podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od 
prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, 
da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega 
meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel 
izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek 
za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.

– izbrani ponudnik mora pravico ves čas trajanja 
odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena, 
izvrševati tako, da zagotavlja razširjanje programa, za 
katerega mu je pravica podeljena, s kapaciteto največ 
66 enot kapacitete (CU)2, v kar je zajet tako zvokovni 
del programa kot morebitne dodatne storitve. Agencija 
lahko izbranega ponudnika, ki podeljene pravice ne bo 

2 Enota kapacitete (CU) ima pomen, kot ga določa 
standard SIST EN 300 401, ki opisuje standard oddajanja 
digitalne radiodifuzije DAB.

– izbranemu ponudniku, ki bo za program, za kate-
rega mu je na podlagi tega javnega razpisa podeljena 
digitalna pravica, naknadno pridobil digitalno pravico za 
širše geografsko območje, ki bo vključevalo tudi celotno 
območje Ljub ljane, bo agencija po uradni dolžnosti od-
vzela pravico, ki je predmet tega javnega razpisa.

2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je 

za radijski program, s katerim kandidira na tem javnem 
razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje ra-
dijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji 
do izteka roka za predložitev ponudb, in za ta radijski 
program nima pridobljene pravice razširjanja radijskega 
programa v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem 
območju, ki vključuje tudi celotno območje Ljub ljane. Iz-
jema je Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljub ljana, 
ki za izvajanje javne službe pridobi pravico razširjanja 
v digitalni radiodifuzni tehniki skladno z drugim odstav-
kom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni 
list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 
26/09 – ZIPRS0809 in 9/14).

2.2 Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe 
poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.

2.3 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev 
ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, 
stečaja ali prisilne likvidacije.

2.4 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno 
ponudbo.

2.5 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki 
nima vključene iste radijske mreže ali istega skupnega 
regionalnega programa kot drug program, za katerega 
je že pridobljena pravica razširjanja radijskega programa 
v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju, 
ki vključuje tudi celotno območje Ljub ljane.

2.6 Ponudnik lahko kandidira samo z radijskim pro-
gramom, ki se že razširja po radijskih frekvencah za 
analogno zvokovno radiodifuzijo, katerih območja po-
krivanja se vsaj deloma pokrivajo z območjem Ljub ljane.

2.7. Ponudnik lahko kandidira samo s programom, 
ki je prostodostopen (nekodiran).

3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija, imenovana za vo-

denje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo po-
nudbe, ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne 
dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in 
sestavila poročilo o oceni ponudb.

Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbi-
re med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov, 
skladno s tretjim odstavkom 104.a člena ZMed, upo-
števa naslednja merila: žanrska in tematska ustreznost 
programske ponudbe, obseg lastne produkcije, trajanje 
(obseg) programa, uravnoteženost poročanja v dnev-
noinformativnih programih in obseg slovenske glasbe 
iz 67. člena ZMed, poleg navedenih pa še merili poslu-
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šanost radijskega programa in ekonomsko stanje ponu-
dnika. Če imata dva ali več ponudnikov enako število 
točk, se uporabi dodatno merilo oziroma po potrebi žreb.

Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: 
svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponud-
be in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje 
v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agen-
ciji obrazložen predlog izbire.

Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga iz-
bire, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom podelila 
pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radio-
difuzni tehniki na območju Ljub ljane.

Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi 
programi z vključeno programsko radijsko mrežo

Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je 
za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki 
imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo v skla-
du s 83. členom ZMed ali skupni regionalni program 
v skladu z 79. členom ZMed, na voljo največ ena od 
razpisanih pravic.

Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi 
programi z isto ali zelo podobno programsko ponudbo

Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je 
za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki 
imajo medsebojno isto ali zelo podobno programsko 
ponudbo, na voljo največ ena od razpisanih pravic.

Prav tako se bo pri podelitvi pravic upoštevalo pra-
vilo, da ponudnik, ki kandidira z radijskim programom, 
ki ima isto ali zelo podobno programsko ponudbo kot 
program, za katerega je že podeljena pravica razširjanja 
v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju, 
ki vključuje tudi celotno območje Ljub ljane, za takšen 
program ne more pridobiti pravice.

Opozorilo za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi 
programi s statusom lokalnega programa posebnega 
pomena

V kolikor bi bila digitalna pravica dodeljena izdaja-
telju za radijski program s statusom lokalnega programa 
posebnega pomena, izdajatelj s pričetkom razširjanja 
in oddajanja tovrstnega radijskega programa v digitalni 
radiodifuzni tehniki na območju Ljub ljane lahko ne bi več 
izpolnjeval vseh pogojev za status lokalnega programa 
posebnega pomena.

4 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Ponudbe, pri katerih bodo izpolnjeni vsi razpisni 

pogoji, bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri 
vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število 
točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem me-
rilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk 
pri vseh merilih skupaj je sto.

4.1 Žanrska in tematska ustreznost programske 
ponudbe

Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 
na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin, ki so 
določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin 
lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02), zagotav-
ljajo v ponujenem programu, pri čemer se upoštevajo 
samo zvrsti z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj 
1,0 %. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi 
podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. 
(0–16 točk)

4.2 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 

na minimalni obseg programskih vsebin lastne produk-
cije ponujenega programa v dnevnem oddajnem času. 
Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi po-
datkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. 
(0–10 točk)

4.3 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo so-

razmerno glede na skupno minimalno tedensko pov-
prečje deležev posameznih zvrsti programskih vse-
bin v dnevnem oddajnem času radijskega programa. 
Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi po-
datkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. 
(0–10 točk)

4.4 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih 
programih

Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo gle-
de na to, ali ponudbi priložijo izjavo o uravnoteženem 
poročanju v dnevnoinformativnih oddajah. Ponudnik, ki 
ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme 
10 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene in 
podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–10 točk)

4.5 Obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 

na minimalno tedensko povprečje deležev dnevno pred-
vajane slovenske glasbe iz 67. člena ZMed. Ponudbe se 
pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovolje-
nja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)

4.6 Poslušanost radijskega programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 

na poslušanost radijskega programa, s katerim ponu-
dnik kandidira, glede na osrednjeslovensko regijo. Po-
nudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi 
podatkov iz raziskav o poslušanosti radijskih programov 
za leto 2019. (0–24 točk)

4.7 Ekonomsko stanje ponudnika
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 

na njihovo ekonomsko stanje. Ponudbe ponudnikov se 
pri tem merilu ocenjuje na podlagi bonitetne ocene, iz-
delane po modelu S.BON AJPES. (0–20 točk)

4.8 Dodatno merilo – Poslušanost radijskega pro-
grama

Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako 
vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila »Poslu-
šanost radijskega programa« za eno mesto višje uvr-
stila tista ponudba, katere ponudnik je pri merilu pod 
točko 4.6 imel ugotovljeno višjo poslušanost glede na 
osrednjeslovensko regijo.

4.9 Žreb
V primeru, da tudi po uporabi dodatnega merila 

»Poslušanost radijskega programa« nobene izmed po-
nudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče 
uvrstiti na višje mesto, se bo o razvrstitvi ponudnikov 
odločilo z žrebom.

5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 8. 4. 2020 do 12. ure. 

Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na 
naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub ljana, 
do navedenega roka.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na na-
slov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agen-
cije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna 
oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo 
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu 
pošiljke.

Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni 
kopiji. Skupen ovoj ponudbe mora biti označen z ozna-
ko: »Ponudba na javni razpis za podelitev štirih pravic 
razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni 
tehniki na območju Ljub ljane, Ne odpiraj« in naslovljen 
na naslov agencije. Natančna navodila za pripravo po-
nudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
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6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljub ljana, 
v veliki sejni sobi v 2. nadstropju, dne 9. 4. 2020, ob 
10. uri.

7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijav-
lja na javni razpis, mora dostaviti popolno in pravilno 
ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumen-
tacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko 
razpisno dokumentacijo v pisni obliki brezplačno dvigne 
tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki 
so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah 
tudi od 13. do 14. ure.

8 Kontaktna oseba za dodatne informacije: Martin 
Hari (martin.hari@akos-rs.si).

9 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pra-
vice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka 
za predložitev ponudb.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije
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Amortizacije

N 448/2019 Os-1470/20

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani na predlog predla-
gatelja Ismeta Hrle, Cazin, Lojička b.b., Bosna in Her-
cegovina, ki ga zastopa Andrej Švencbir, odvetnik iz 
Celja, teče nepravdni postopek za amortizacijo zemlji-
škega pisma, in sicer zemljiškega pisma v vrednosti 
500.000,00 EUR, ki je bilo izstavljeno v skladu z notar-
skim zapisom opr. št. SV 795/11 z dne 18. 8. 2011, s ka-
terim je ustanovitelj zemljiškega dolga obremenil nepre-
mičnine parc. št. 2134/10, k.o. 1770 Kašelj (ID 3804091), 
parc. št. 1854/10 k.o. 1770 Kašelj (ID 6273531), parc. 
št. 1854/0 k.o. 1770 Kašelj (ID 6273531), parc. št. 2164/3 
k.o. 1770 Kašelj (ID 5959764), parc. št. 2164/2 k.o. 1770 
Kašelj (ID 5959763) v višini 5.000.000,00 EUR.

Sodišče določa 60-dnevni rok od objave tega okli-
ca, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice 
upravičenci iz navedene listine in v katerem se lahko 
ugovarja zoper predlog za razveljavitev listine. Sodi-
šče poziva, da naj se v istem roku listina (zemljiško pi-
smo) predloži sodišču. Če listina v navedenem roku ne 
bo predložena, bo razveljavljena.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 2. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

III N 111/2019 Os-1406/20

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom 
III N 111/2019 z dne 3. 2. 2020 nasprotni udeleženki 
Mateji Murgelj, brez urejenega prebivališča in brez po-
oblaščenca, na podlagi 268. člena v zvezi z 267. čle-
nom Družinskega zakonika postavilo skrbnico za po-
sebni primer, Bojano Gobbo, strokovno delavko, za-
posleno v Centru za socialno delo Južna Primorska, 
enota Piran.

Skrbnica za posebni primer bo skrbela za vročanje 
pisanj med nasprotno udeleženko in naslovnim sodi-
ščem v nepravdnem postopku opr. št. III N 111/2019 
vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo spo-
ročil, da ji je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 2. 2020

2874 I 3501/2018 Os-1352/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika SPL Ljub ljana d.d., poslovanje z nepremič-
ninami in inženiring, matična št. 5226805000, davč-
na št. 97406287, Frankopanska ulica 18a, Ljub ljana, 
ki ga zastopa zak. zast. Franc Props, Frankopanska 
ulica 18a, Ljub ljana - dostava, po Alma Pašanović, 

Objave sodišč

Frankopanska ulica 18a, Ljub ljana - dostava, zoper dol-
žnico Ariano Giorgini Čampa, EMŠO 2707979505276, 
Jurčičev trg 2, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 
372,01 EUR s pp, sklenilo:

Dolžnici Arianni Čampa Giorgini se postavi začasni 
zastopnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico, dokler 
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 2. 2019

II P 470/2018 Os-3603/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici Katarini 
Novšak v pravdni zadevi tožeče stranke Mitja Lukan, 
Na Gmajni 4, Mengeš, ki jo zastopa Odvetniška družba 
Prostran iz Ljub ljane, zoper toženo stranko Gregor-
ja Košir, Zaloška cesta 69, Ljub ljana, zaradi plačila 
8.709,00 EUR s pp, dne 3. 12. 2019 sklenilo:

Toženi stranki Gregorju Koširju, neznanega prebi-
vališča, se postavlja začasni zastopnik odvetnik Matej 
Verce, Dunajska cesta 41, Ljub ljana, ki bo zastopal 
toženo stranko v tem postopku.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 12. 2019

VL 122837/2019 Os-1488/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljan-
ska cesta 31, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Črto-
mir Remec, Poljanska cesta 31, Ljub ljana - dostava, 
po Župevec Bojan – odvetnik, Hrvatski trg 3, Ljub ljana, 
proti dolžniku: Rok Brezavšček, Ulica Alojza Rabiča 20, 
Mojstrana; Klara Novak, Ob Borovniščici 18, Borovni-
ca, ki ga zastopa Debevec Zvone – odvetnik, Trg Karla 
Grabeljška 1, Vrhnika, zaradi izterjave 2.075,25 EUR, 
sklenilo:

Drugi dolžnici Klari Novak, Ob Borovniščici 
18, Borovnica, 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. Zvone 
Debevec, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika.

Začasni zastopnik bo zastopal drugo dolžnico Kla-
ro Novak vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec 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 14. 2. 2020

VL 109638/2019 Os-1519/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno 
podjetje JP VOKA Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, proti 
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dolžniku Marku Vraničar, Masarykova cesta 26, Ljub-
ljana, ki ga zastopa Andrej Kavčič – odvetnik, Žele-
zna cesta 16, Ljub ljana, zaradi izterjave 110,86 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku Marku Vraničar, Masarykova 
cesta 26, Ljub ljana, 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 odvetnik Kav-
čič Andrej, Železna cesta 16, 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 11. 2. 2020

II N 428/2019 Os-1180/20
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 

– svétnici mag. Mirjani Horvat Pogorelec v neprav-
dni zadevi predlagateljice Mojce Kiker Šućur, Gaber-
nik 77, Zg. Polskava, ki jo zastopa Manuela Bencak, 
odvetnica v Mariboru, zoper nasprotnega udeleženca 
Željka Šućur, zaradi razveze zakonske zveze, za-
upanja mld. otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo ter 
določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasne-
ga zastopnika nasprotnemu udeležencu, na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zve-
zi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – 
ZNP-1 sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 428/2019, 
se za začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu 
postavi odvetnica Barbara Kolenko Helbl, Zagrebška 
cesta 104, 2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 
udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2020

I 445/2019-21 Os-1310/20
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni 

sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v izvršilni zadevi 
upnice Abanke d.d., matična št.: 5026024000, davčna 
št.: 68297530, Slovenska cesta 58, Ljub ljana, proti dol-
žnici Joanne Caroline Gerry, EMŠO 1908971506100, 
Exmouth 46, Partridge Road, Ex84ph Devon, Združeno 
Kraljestvo, zaradi izterjave 75.238,71 EUR s pripadki, 
s sklepom z dne 28. 1. 2020 dolžnici Joanne Caroline 
Gerry na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na pod-
lagi 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi-
lo začasnega zastopnika, odvetnika Gorazda Balažic, 
Slomškova ulica 41, Murska Sobota, saj je dolžnica 
v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 1. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 255/2019 Os-1489/20

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski posto-
pek po pokojni Jozefini (Josipina) Grković, rojeni 27. 9. 
1900, nazadnje stanujoči Krajiška ulica 8, Zagreb, Re-
publika Hrvaška, ki je umrla 14. 4. 1942.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po pokojni, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 2. 2020

D 254/2019 Os-1490/20

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski posto-
pek po pokojnem Dušanu Grkoviću, rojenem 29. 1. 1900 
v kraju Trebinje, nazadnje stanujočem Krajiška ulica 8, 
Zagreb, Republika Hrvaška, ki je umrl 1. 1. 1942.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 2. 2020

D 259/2018 Os-1520/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Ferkulj Jožetu (Josephu), roj. 18. 2. 1938, 
nazadnje stanujočem 35 Elm Grove Avenue, Toronto, 
Ontario, Kanada, umrlem 11. 7. 2005 v Torontu, Kanada.

Eden izmed njegovih sinov in zakonitih dedičev je 
tudi Ferkulj Peter, ki pa živi na sodišču neznanem naslo-
vu najverjetneje v Kanadi.

Sodišče s tem oklicem poziva dediča Ferkulj Petra, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem 
listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni 
strani tukajšnjega sodišča, zglasi ter uveljavlja pravico 
do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo 
in zaključilo zapuščinski postopek v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 12. 2. 2020

D 271/2018 Os-1492/20

Zapuščinska zadeva: po pok. Josipu Škergatu, sinu 
Antona, roj. dne 8. 2. 1843, nazadnje stanujočem Kubed 
78/72, Gračišče, ki je umrl dne 24. 10. 1931.

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podat-
kov in opravljenih poizvedb izhaja, da je bil zapustnik 
poročen z Marijo Škergat, roj. Kocjančič, ki je umrla pred 
njim. Skupaj sta imela sina Franca Jožefa Škergata (roj. 
17. 3. 1877, datum smrti neznan), sina Ivana Škergata 
(8. 1. 1889–12. 8. 1962) in hčer Antonijo Škergat (roj. 
16. 4. 1892, datum smrti neznan). Vsi navedeni so že 
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pokojni. V njihova dednopravna upravičenja so vstopili 
njihovi dediči, ki pa sodišču niso vsi znani.

Sodišču je znano, da je bil zapustnikov sin Ivan 
Škergat poročen z Ano Škergat, roj. Kocjančič (roj. 3. 3. 
1898, datum smrti neznan), s katero sta imela sina Da-
nila Škergata (30. 7. 1919–23. 7. 1992) in hčer Zofijo 
Škergat, poročeno Vidali (2. 2. 1917–11. 2. 1959). So-
dišču je tudi znano, da je bil zapustnikov vnuk Danilo 
Škergat poročen z Dragico Škergat, roj. Vidali (14. 11. 
1917–13. 8. 1993), s katero sta imela sina Borisa Šker-
gata in Milana Škergata, medtem ko je bila zapustnikova 
vnukinja Zofija Vidali, roj. Škergat, poročena z Edvar-
dom Vidali (14. 5. 1914–23. 7. 2003), s katerim sta 
imela sina Sergija Vidali in hčer Dušo Vidali. Sodišču pa 
niso znani dediči po zapustnikovem sinu Francu Jožefu 
Škergatu in hčeri Antoniji Škergat.

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 18. 2. 2020

D 282/2019 Os-1468/20
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 

v zapuščinski zadevi po dne 25. 3. 1919 umrlem Ignaciju 
Urško, roj. 29. 7. 1843, nazadnje stanujočem Celine 16, 
p. Raka, podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Ignaciju Urško, roj. 
29. 7. 1843, nazadnje stanujočem Celine 16, p. Raka, 
se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni 
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, prigla-
sijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 13. 2. 2020

D 138/2018 Os-1232/20
V zapuščinski zadevi po pokojnem Bojanu Joger, 

roj. 27. 9. 1969, umrl 23. 8. 2018, nazadnje stan. Zavr-
stnik 49, Šmartno pri Litiji, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic 
neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih ter da 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 ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 24. 1. 2020

II D 777/2017-31 Os-1160/20
V zapuščinski zadevi po pokojnem Petru Logarju, 

sin Petra Logarja st., rojen 8. 3. 1945, umrl 4. 2. 2017, 
brez stalnega prebivališča, državljan Republike Sloveni-
je, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na pod-
lagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju 
(ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podat-
ke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem 
postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev).

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove, če 
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos 
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 12. 2019

II D 632/2015 Os-1188/20
V zapuščinski zadevi po pokojnem Danilu Sever, 

roj. 17. 1. 1959, umrl 28. 3. 2015, drž. RS, poročen, 
nazadnje stan. Bohoričeva ulica 6, Maribor, gre za za-
puščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2020

D 203/2017 Os-1186/20
Po pokojni Lidiji Gracej, rojeni 5. 7. 1952, nazadnje 

bivajoči v Izoli, Alietova 4 in umrli dne 25. 4. 2017, ni 
dedičev.
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Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stničinih obveznostih.

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja za-
puščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko 
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 1. 2020

D 206/2019 Os-1187/20
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski 

postopek po pokojni Boži Sovdat, rojeni dne 6. 6. 1953, 
nazadnje stanujoči na naslovu Kajuhova ulica 7B, Izola 
in umrli dne 3. 6. 2019, ki oporoke ni naredila.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapušči-
no predstavljajo denarna sredstva na TRR ter pri ZPIZ-u, 
več nepremičnin in več terjatev.

Dediči prvega in drugega dednega reda so se dedo-
vanju odpovedali, sodišče pa s podatki o dedičih tretjega 
dednega reda ne razpolaga, zato pozivamo morebitne 
zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka 
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma 
izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Za-
konom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 1. 2020

D 39/2017 Os-1165/20
Pred Okrajnim sodišče v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Silvestru Aužnerju, sinu 
Alojza, rojenem dne 28. 10. 1961, državljanu Repu-
blike Slovenije, samskem, nazadnje stanujočem Poni-
kva 48a, Ponkva, umrlem dne 18. 1. 2017.

Zapustnik dedičev I. dednega reda ni zapustil, dedi-
či II. dednega reda pa so se odpovedali dediščini. Sodi-
šču ni znano, ali je po zapustniku kaj dedičev III. dedne-
ga reda, zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje 
pa v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski 
sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS, 
priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 20. 1. 2020

O 156/51 Os-1181/20
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Trebnjem, po pokojni Frančiški Starič, roj. 
Retelj, rojena 22. 9. 1871, umrla 22. 3. 1951, Rihpovec 
št. 27, Trebnje, sodišče poziva neznane dediče ter vse, 

ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, v skla-
du z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 21. 1. 2020

Oklici pogrešanih

N 56/2019 Os-1528/20

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne ude-
leženke Tine Lorenzini za mrtvo.

Rojstni podatki pogrešane niso znani, prav tako 
ni znano njeno zadnje stalno prebivališče. V zemljiški 
knjigi je vknjižena kot solastnica nepremičnine s parc. 
št. 1194/2 k.o. 2248 Tolmin, do 1/6. Navedeni vpis je bil 
opravljen na podlagi poizvedovalnega zapisnika z dne 
13. 12. 1973, ki predstavlja edini podatek in istočasno 
tudi zadnje poročilo o pogrešani.

Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseb-
ni primer, zastopal mag. Sebastjan Kerčmar, odvetnik 
v Novi Gorici.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smr-
ti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, 
v treh mesecih od objave oklica.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 2. 2020

N 57/2019 Os-1529/20

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca Daniela Lorenzinija za mrtvega.

Rojstni podatki pogrešanega niso znani, prav tako 
ni znano njegovo zadnje stalno prebivališče. V zemlji-
ški knjigi je vknjižen kot solastnik nepremičnine s parc. 
št. 1194/2 k.o. 2248 Tolmin, do 1/6. Navedeni vpis je bil 
opravljen na podlagi poizvedovalnega zapisnika z dne 
13. 12. 1973, ki predstavlja edini podatek in istočasno 
tudi zadnje poročilo o pogrešanem.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za poseb-
ni primer, zastopal mag. Sebastjan Kerčmar, odvetnik 
v Novi Gorici.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njego-
vi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni 
primer, v treh mesecih od objave oklica.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 2. 2020

N 58/2019 Os-1530/20

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetni-
štvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne-
ga udeleženca Alojza Trinka, sina Andreja, z zadnjim 
znanim prebivališčem na naslovu Trinko 96, Drenchia, 
Italija, za mrtvega.
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Rojstni podatki pogrešanega niso znani. V zemlji-
ški knjigi je vknjižen kot lastnik nepremičnine s parc. 
št. 1529/2 k.o. 2249 Volče. Navedeni vpis je bil opravljen 
na podlagi listine z dne 20. 2. 1880, ki predstavlja edini 
podatek in istočasno tudi zadnje poročilo o pogrešanem.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za poseb-
ni primer, zastopal mag. Sebastjan Kerčmar, odvetnik 
v Novi Gorici.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma nje-
govi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za po-
sebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega 
za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem 
postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 2. 2020
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente, in sicer: po-
lice za sklenitev GRAWE avtomobilskega zavarova-
nja: 8766935, 8767615, 8742101, 8765899, 8761204, 
8715970, 8768606; zelene karte: SLO-10/0342681, 
SLO-10/0329425, SLO-10/0343655, SLO-10/00341170, 
SLO-10/0356122; ponudbe za sklenitev produkta 
GRAWE Odgovornost: 977335, 977320, 975754, 975815, 
974754, 977953, 975082, 975157, 975158, 975159, 
975160, 975161, 975162, 975163, 975164, 1975165, 
974885; ponudbe za sklenitev produkta: GRAWE kolek-
tivna in skupinska nezgoda: 984765, 984767, 984766, 
985216, 975700, 985698, 985699; ponudbo za sklenitev 
produkta: Grawe PODJETNIK: 189364. Ob-1579/20

Spričevala preklicujejo

Bukovac Manca, Potok 27, Straža, indeks, 
št. 31140017, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za 
farmacijo, leto izdaje 2015. gne-341567

Sošič Hedi, Celovška 287, Ljub ljana, diplomo 
št. 835, izdajatelj Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 
1990. gny-341572

Drugo preklicujejo

ANTON KREGEL S.P., Biška vas 4A, Mirna Peč, 
digitalno tahografsko kartico, št. 2070500001227101, 
izdal Cetis Celje d.d. gnd-341568

AVTOPREVOZ IVAN PODGRAJŠEK S.P., 
LEGEN 148 B, Šmartno pri Slov.Gradcu, potrdilo za 
voznika, št. 015294/RB59-2-2485/2018, izdano na ime 
Bećarević Ernes, veljavnost od 11. 5. 2018 do 8. 11. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnm-341559

B. HODŽIĆ, d.o.o., Cesta Františka Foita 2, Ve-
lenje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-08/2758, izdan na ime Semin Smajić, izdajatelj 
Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnc-341569

DL TRANS d.o.o., Tomačevo 36C, Ljub ljana, iz-
vod licence, št. GE008751/07742/001, za vozilo reg. 
št. LJ319AJ. gnb-341570

HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o., Letališka 
cesta 17, Ljub ljana, štampiljko ovalne oblike, z vsebino: 
HELLA v redini, pod njim zapis Hella Saturnus Slovenija 
d.o.o., spodaj št. 29. gnk-341561

HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o., Letališka 
cesta 17, Ljub ljana, štampiljko ovalne oblike, z vsebino: 
HELLA v sredini, pod njim zapis Hella Saturnus Slove-
nija d.o.o., spodaj št. 11. gnj-341562

HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o., Letališka 
cesta 17, Ljub ljana, štampiljko ovalne oblike, z vsebino: 
HELLA v sredini, pod njim zapis Hella Saturnus Slove-
nija d.o.o., spodaj št. 32. gni-341563

Hrovat Franc, Begunjska cesta 25, Lesce, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500034433001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnk-341565

ICEJ d.o.o., Beblerjev trg 13, Ljub ljana, taksi nalep-
ko za taksi tablo, št. G009119/07889/003, za vozilo reg. 
št. LJ61-NAD. gnx-341573

Krk Uroš, Zabukovica 162, Griže, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500053412000, izdal Cetis Celje 
d.d. gnf-341566

Kumalič Ervin, Riharjeva 28, Ljub ljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500017640012, izdal Cetis 
d.d. gnh-341564

Stanković Simona, Maistrova ulica 10, Litija, cer-
tifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. 693, 
izdano na ime Dalibor Baćić, leto izdaje 2008, izdajatelj 
GZS, Center za poslovno usposabljanje. gnp-341556

ŠOKČEVIĆ d.o.o., Ulica bratov Praprotnik 21, Na-
klo, potrdilo za voznika, št. 014357/RB28-2-3910/2018, 
izdano na ime Novo Grabovica, veljavnost do 2. 7. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnv-341575

ŠOMI TRANSPORTI, d.o.o., Pokopališka ulica 15, 
Ljub ljana, izvod licence, št. GE009974/08156/001, za 
vozilo reg. št. LJ30-KES. gnn-341558

ŠOŠTARtrans, Matejka Šoštar s.p., Lovrenc na 
Dravskem polju 25C, Lovrenc na Dravskem polju, potr-
dilo za voznika, št. O5016430, izdano na ime Muminović 
Jasmin, veljavnost od l. 2018 do 2019, izdajatelj Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije. gnw-341574

UNION-TRANS d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško, 
dovolilnico, št. 4207, oznaka države 070, država 11. 
gnl-341560

VEGI TRANSPORT d.o.o., Cesta na Trato 34, Ko-
čevje, dovolilnico, št. 003641, oznaka države MK, drža-
va Makedonija. gno-341557

Zahirović Džemal, Slovenska cesta 53, Mengeš, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500052942000, 
izdal Cetis Celje d.d. gnz-341571
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