
Št. 21  Ljubljana, petek 13. 3. 2020 ISSN 1318-9182 Leto XXX1

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi

Št. 4300-33/2016/111 Ob-1734/20

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana, objavlja

spremembo
javnega razpisa: »Podpora strateškim razvojno 

inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih 
področjih pametne specializacije«,

objavljenega dne 14. 10. 2016 v Uradnem listu RS, 
št. 64/16, št. objave Ob-3214/16 in dne 27. 12. 2019 
v Uradnem listu RS, št. 80/19, št. objave Ob-3697/19 
in dne 14. 2. 2020 v Uradnem listu RS, št. 9/20, št. 
objave Ob-1402/20, za katero je bila izdana s strani 
Organa upravljanja Spremenjena odločitev o podpori 
št. 1-2/1/MGRT/1 z dne 12. 3. 2020.

V uvodu javnega razpisa se med pravne podlage 
doda besedilo:

»in Spremembe odločitve o podpori 
št. 1-2/1/MGRT/0 »Javni razpis za izbor operacij Podpo-
ra strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) 
na prioritetnih področjih pametne specializacije« Služba 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlo-
gi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad, št. 1-2/1/MGRT/1, z dne 12. 3. 2020«.

V točki 4.2 Pogoji za kandidiranje za potencialne 
upravičence, se v naslovu izbriše besedilo »za vse tri 
faze javnega razpisa« in se za naslovom v novi vrstici 
doda podnaslov:

»Pogoji za kandidiranje za prvo in drugo fazo:«.
Za prvim odstavkom točke 4.2 Pogoji za kandidira-

nje za potencialne upravičence se doda nov drugi od-
stavek, ki se glasi: »Pogoji za kandidiranje za tretjo fazo:

– ni v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 
14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 
– popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 
– ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US),

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

– upravičenec ni v stečajnem postopku, postopku 
prisilne poravnave, postopku izbrisa brez likvidacije ali 
likvidacije,

– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti 
do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Sloven-
ski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Sloveni-

je za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni 
sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz 
naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih 
sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovlje-
ne s pravnomočnim izvršilnim naslovom,

– med upravičencem in ministrstvom oziroma izva-
jalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, 
Slovenski regionalno razvojni sklad) pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sred-
stev niso bile ugotovljene hujše nepravilnosti pri pora-
bi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih 
obveznosti. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem 
in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami mini-
strstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti so huj-
ših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe 
o poravnavi dolga,

– za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so pred-
met sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni pridobil 
sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, dr-
žavnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis 
pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja),

– glede podjetja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. čle-
na Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

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

– do pomoči na podlagi tega razpisa niso upraviče-
ne pravne osebe, ki opravljajo sledeče dejavnosti:

– ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške 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 
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spre-
menjena z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) 
št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, 
(ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb 
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL. L. 
št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);

– primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov;
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– predelava in trženje 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 nekon-
kurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 
z dne 21. 12. 2010, str. 24).

– «.
Prejšnji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi 

in deveti odstavek točke 4.2 javnega razpisa postane-
jo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti 
odstavek.

V točki 9. Postopek in način v okviru 2. faze javnega 
razpisa in način financiranja se tretji odstavek spremeni 
tako, da se po novem glasi:

»V okviru druge faze javnega razpisa se sofinan-
cirajo stroški in izdatki, nastali od datuma oddaje vloge 
na drugo fazo javnega razpisa do datuma oddaje vloge 
na tretjo fazo javnega razpisa (skrajni rok za prispetje 
vlog na prvi rok tretje faze javnega razpisa je skladno 
s 26. točko javnega razpisa, 16. 3. 2020, na drugi rok 
tretje faze javnega razpisa pa 4. 5. 2020). Za sofi-

nanciranje druge faze javnega razpisa je na razpolago 
4.840.000,00 EUR.«

V točki 10. Postopek in način izbora v okviru 
3. faze javnega razpisa se doda nov tretji odstavek, 
ki se glasi:

»Roki za predložitev vlog so določeni v 9. točki raz-
pisne dokumentacije. V primeru, da se SRIP prijavi na 
drugi rok tretje faze javnega razpisa, njegovi stroški od 
16. 3. 2020 do oddaje vloge na tretjo fazo razpisa niso 
upravičeni do sofinanciranja.«

Prejšnji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti 
odstavek točke 10 javnega razpisa postanejo četrti, peti, 
šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.

Prejšnji šesti odstavek, ki je s to spremembo postal 
sedmi odstavek 10. točke se spremeni, tako da glasi:

»Preostala razpoložljiva sredstva se bodo razdelila 
glede na skupno dosežene točke v okviru vrednotenja 
iz 2. faze javnega razpisa, vendar največ do maksimal-
ne višine sofinanciranja, določene v 6. točki javnega 
razpisa.«

V točki 12. Upravičeni stroški in intenzivnosti pomo-
či se v drugem odstavku za besedico »so« doda bese-
dilo: »v prvi in drugi fazi javnega razpisa«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, 
ki se glasi:

»Glede na shemo državnih pomoči RRI so v tretji 
fazi javnega razpisa upravičeni naslednji stroški:

Upravičeni 
stroški

Stroški osebja in upravni stroški (vključno s posrednimi stroški, ki se uveljavljajo po pavšalni stopnji 
15 % upravičenih neposrednih stroškov1 osebja v posameznem obdobju poročanja), ki so povezani 
z naslednjimi dejavnostmi:
– spodbujanje grozdov, da olajšajo sodelovanje, izmenjavo informacij ter zagotavljanje ali usmerjanje 
specializiranih in uporabniku prilagojenih podpornih storitev za podjetja;
– trženje grozda, da se razširi sodelovanje novih podjetij ali organizacij ter poveča prepoznavnost 
grozda;
– upravljanje zmogljivosti grozda;
– organizacija programov usposabljanja, delavnic in konferenc v podporo izmenjavi znanja, mreženju 
in mednarodnemu sodelovanju.
Stroški nakupa novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, če so le-ta neposredno 
povezana z izgradnjo zmogljivosti inovacijskega grozda in zagotavljanjem storitev za člane ter se bodo 
v celoti in skozi celotno življenjsko dobo uporabljala le za namen operacije.

Intenzivnost 
pomoči

do 50 % skupnih upravičenih stroškov oziroma pri stroških naložb v opredmetena in neopredmetena 
osnovna sredstva največ do višine 250.000,00 EUR

«.

1 Dovoljen nabor stroškov, ki se lahko uveljavlja po 
pavšalni stopnji, je naveden v Navodilih OU o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2014–2020, gre pa primeroma za stroške 
električne energije, stroške uporabe kuriv in stroške ogre-
vanja, stroške vode in komunalnih storitev, stroške odvoza 
smeti, stroške telefona, faksa in elektronske pošte itn.

Prejšnji tretji in četrti odstavek točke 12. javnega 
razpisa postaneta četrti in peti odstavek.

V točki 26. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev, se 
tretji stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Datum odpiranja vlog na tretjo fazo javnega raz-
pisa je 20. 3. 2020 za prvi in 8. 5. 2020 za drugi rok.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-1732/20

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vse-

bine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije 
za podjetništvo, z oznako P4D 2019–2023 – Spodbude 
za digitalno transformacijo MSP, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 62 z dne 18. 10. 2019, Ob-3222/19.

Sprememba se nanaša na 11. točko javnega razpi-
sa (Roki in način prijave na javni razpis), kjer se črtata 
roka za predložitev vlog 1. 4. 2020 in 1. 6. 2020 za pri-
dobitev sredstev v letu 2021.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 5100-24/2019-5 Ob-1705/20
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
objavlja
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popravek
javnega razpisa za sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko 

v letih 2020–2022
V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstveno-

raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo 
in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022, ki je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 
2020, se v točkah 9. 1. in 9. 2. javnega razpisa podaljša 
datum oddaje prijav iz 10. 3. 2020 do 14. ure na 30. 4. 
2020 do 14. ure.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 6712-1/2020 Ob-1668/20
Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni 

list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Za-
kon), v skladu z Letnim programom športa v Republiki 
Sloveniji za leto 2020, ki ga je sprejel minister, pristojen 
za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport

javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa  

na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljub ljana.

2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci 
letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona in 
izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanci-
ranju izvajanja letnega program športa na državni ravni 
(Uradni list RS, št. 68/19).

3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine 
ter strokovne in razvojne naloge v športu:

A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih 

šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti:
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih 

dejavnosti
– Športne prireditve študentov na univerzitetni in 

nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok 

in mladine
D. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na 

mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezen-

tanc
– Sklad za vrhunske športnike
E. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov
– Pilotski programi povezovanja športnih, invalid-

skih ter dobrodelnih organizacij
F. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo 

visoko pozitiven zdravstveni učinek
G. Šport starejših:
– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki 

imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so name-
njene pretežno starejšim

H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokov-
na podpora programom:

– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhun-

skih športnikov
I. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez
– Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – 

Paraolimpijskega komiteja
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju 

športne rekreacije
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju 

obštudijske športne dejavnosti
– Delovanje zamejskih športnih zvez
J. Mednarodna dejavnost v športu
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zve-

zam
K. Športne prireditve:
– Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
L. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok 

in mladine ter športni rekreaciji
M. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega 

obnašanja
– Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in »fair-

play«
N. Preprečevanje dopinga v športu
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci 

letnega programa športa na državni ravni v letu 2020, so 
za razpisane vsebine določeni v Pravilniku o sofinanci-
ranju izvajanja letnega program športa na državni ravni.

5. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v fi-
nančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za leto 2020 in bo na razpolago za sofinan-
ciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih 
nalog v športu, je 11.691.076 EUR, in sicer: iz PP 
561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 
3.599.920 EUR, iz PP 710010 Program vrhunskega 
športa 6.950.000 EUR in iz PP 715910 Strokovne 
in razvojne naloge v športu 1.141.156 EUR; ukrepa 
3311-11-0023 in 3311-11-0024.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2020.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat 
za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, najka-
sneje do 27. marca 2020. Šteje se, da je vloga prispela 
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za 
oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure 
oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana. Vloga 
mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora 
biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – 
vloga LPŠ 2020 (6712-1/2020)«. Na hrbtni strani ovitka 
mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora 
biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in 
prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani na-
čin. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, 
ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz na-
daljnjega postopka.

8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge 30. marca 2020. Zaradi velikega 
števila predvidenih vlog odpiranje vlog ne bo javno.



Stran 768 / Št. 21 / 13. 3. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.

10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in na-
vodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne 
aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobra-
zevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za pomoč pri 
vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko 
obrnejo na mag. Saša Grujića (01/434-23-95). Za do-
datne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Ce-
sar (01/400-53-53). Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce 
preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce 
vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in pod-
piše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in oži-
gosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu 
s 7. točko razpisa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 3310-5/2020/3 Ob-1686/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obno-
vo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem 
in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 3/16, 63/17, 71/18 in 47/19; v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba, ki ureja žledolom) in na podlagi 25. člena 
Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po na-
ravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 10/19 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba, 
ki ureja vetrolom), objavlja

3. javni razpis
za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo 

gozda iz PRP 2014–2020

I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, 
poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada 
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. 
in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018. 

Shema državne pomoči: Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014–2020, vodi se pod 
identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA), Odprava škode v gozdovih zaradi napada 
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma – PRP 2014–2020, 
vodi se pod identifikacijsko številko SA.54634(2019/XA), Odprava škode v gozdovih 
zaradi vetroloma v letu 2017 – PRP 2014–2020, vodi se pod identifikacijsko številko 
SA.52702(2018/XA) in Odprava škode v gozdovih zaradi vetroloma v letu 2018 – 
PRP 2014–2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.54635(2019/XA).

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 400.000 EUR (sklop A);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 700.000 EUR 
(sklop B);
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica 
žledoloma, skupno 700.000 EUR (sklop C);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 200.000 EUR 
(sklop D).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer:
– 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 
– slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež Republike 
Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa: Odprti
Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega 
razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge priporočeno po pošti poteka od 6. aprila 
2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so do podpore 
upravičeni stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, ki so nastali 
po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada 
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 
2015, v skladu s 13. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, stroški odprave škode in obnove 
gozda zaradi vetroloma v letu 2017 po 13. decembru 2017 in stroški odprave škode in 
obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge. 

Cilj aktivnosti: Odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica 
žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 
29. in 30. oktobrom 2018.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana
Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
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II. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki 

ureja žledolom, in prvim odstavkom 5. člena Uredbe, 
ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega razpisa, 
v okviru operacije Odprava škode in obnova gozda po 
naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela za odpravo 
škode in obnovo gozda, ki so: nega obnovljenih površin, 
nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, 
obnova s sadnjo, zaščita mladja na obnovljenih površi-
nah, priprava površin za obnovo gozda in odstranitev 
podrtega drevja iz varovalnih gozdov.

2. Podpora je namenjena kritju stroškov obnove 
potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči 
žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, napa-
du prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica 
žledoloma, vetrolomu med 11. in 13. decembrom 2017 
in vetrolomu med 29. in 30. oktobrom 2018.

III. Upravičenci: v skladu z 11. členom Uredbe, ki 
ureja žledolom, in 11. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, 
so upravičenci do podpore fizične in pravne osebe, ki 
so lastniki gozdov.

IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni 

v 14., 27. in 28. členu Uredbe, ki ureja žledolom, 

in v 14., 27. in 28. členu Uredbe, ki ureja vetrolom, 
in morajo biti izpolnjeni na dan oddaje vloge na javni 
razpis.

2. V skladu s 14. členom Uredbe, ki ureja žledo-
lom, in 14. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so do 
podpore upravičena dela odprave škode in obnove 
gozda iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa, 
samo na območju iz priloge 1, priloge 2 in priloge 3 
razpisne dokumentacije, ki izhaja iz načrtov sanacij 
gozdov.

V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški odprave škode in obnove gozda zara-

di žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij 
podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni 
v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo 
vzpostavljanje gozdne higiene, in

– stroški odprave škode in obnove gozda zaradi 
vetroloma, kot so določeni 13. členu Uredbe, ki ureja 
vetrolom.

2. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela 
odprave škode in obnove gozda so:

Preglednica priznanih vrednosti na enoto za dela za 
odpravo škode in obnovo gozda

Priznana vrednost na enoto
Vrsta dela
Nega obnovljenih površin 500 €/ha
Nega poškodovanega mladovja in tanjših 
drogovnjakov 585 €/ha

Obnova s sadnjo 1.000 €/ha
Zaščita mladja na obnovljenih površinah Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (vključno 

z izdelavo opornih količkov): 1,30 €/kos
Zaščita mladja z ograjo

(vključno z izdelavo kolov oziroma škarij): 5,40 €/m
Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov: 125 €/ha

Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem
(vključno z izdelavo kolov): 2,30 €/kos

Priprava površin za obnovo 335 €/ha
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih 
gozdov

Posek z motorno žago: 14,5 €/m3

Spravilo s traktorjem: 55,0 €/m3

Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3

3. Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj 
poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki 
so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi. 
Stopnja funkcije na objektu se upošteva po večinskem 
kriteriju na prevzeti površini. Stopnje javne podpore 
v okviru tega javnega razpisa so:

Preglednica stopenj podpore za dela za odpravo škode in obnovo gozda

STOPNJE PODPORE
poudarjenost funkcij

Vrsta dela 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Nega obnovljenih površin 50 % 40 % 30 %
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 50 % 40 % 30 %
Obnova s sadnjo 60 % 50 % 40 %
Zaščita mladja na obnovljenih površinah 90 % 80 % 70 %
Priprava površin za obnovo 100 %
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov 100 %
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VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 15. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 

15. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, se vloge na tem 
javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril 
za ocenjevanje vlog:

1. Merila za ocenjevanje vlog – Sklopi A, B, C in D

Merila Maks. št. točk
Vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na ta javni razpis 3
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda 3
Potencialna nevarnost 3
Skupaj 9

2. Točkovnik

Maksimalno število točk = 9 točk
1. VRSTA DEL, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA (maksimalno število točk 3)
Navodilo: Upoštevajo se vrste del, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis. Dela odprave škode so: 
priprava površin za obnovo gozda, nega obnovljenih površin, poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov ter 
odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov. Dela obnove gozda so: sadnja sadik gozdnega drevja ter zaščita 
mladja na obnovljenih površinah. 
3 – upravičenec je izvedel obe vrsti del;
2 – upravičenec je izvedel obnovo gozda;
1 – upravičenec je izvedel odpravo škode.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 
77/16) določa ekološke, socialne in pro izvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega 
obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list 
RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami 
(1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi pro izvodnimi funkcijami (1. stopnja, 
2. stopnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. POTENCIALNA NEVARNOST (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku, določenem v prijavnem obrazcu.
V kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev, izračunan po 
pravilu aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število vseh deležev). 
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.

VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičen-
ca so določene v 29. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 
29. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

VIII. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta dolo-

čena v 16. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 16. členu 
Uredbe, ki ureja vetrolom.

2. Podatke o poligonu, ki je grafični izris površine 
gozda enega lastnika, ki ga pripravi Zavod za gozdove 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) in se vodi v elek-
tronski obliki ločeno za sanacijo gozdov poškodovanih 
zaradi žledoloma, sanacijo gozdov poškodovanih zaradi 
napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posle-
dica žledoloma in sanacijo gozdov zaradi vetroloma, pri-
dobi ARSKTRP od ZGS po uradni dolžnosti. Odštete po-
vršine objektov od površine poligona za posamezno delo 
ne razdelijo posameznega poligona na manjše poligone.

3. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, do-
ločene v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki ureja 
žledolom, in v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki 
ureja vetrolom.

4. Vlagatelj iz elektronskega sistema ARSKTRP na-
tisne prijavni obrazec z izpisom številke dokumenta in ga 

skupaj z overjenimi soglasji solastnikov na obrazcu iz prilo-
ge 7 Uredbe, ki ureja žledolom, oziroma na obrazcu iz prilo-
ge 7 Uredbe, ki ureja vetrolom, pošlje priporočeno po pošti 
na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljub ljana, 
ali odda v vložišču ARSKTRP. Na ovojnici vloge morajo biti 
razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju ozna-
či izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter 
naslov javnega razpisa, na katerega se prijavlja.

5. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-

vanih zaradi žledoloma,
– sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-

vanih zaradi vetroloma v letu 2017,
– sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-

vanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubni-
kov kot posledica žledoloma, in

– sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodo-
vanih zaradi vetroloma v letu 2018.

6. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga 
z izpisom številke dokumenta, skupaj z vsemi sestav-
nimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa četrta točka 
tega poglavja.
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7. Popolna vloga se oceni na podlagi meril iz VI. po-
glavja tega javnega razpisa. Če vloga izpolnjuje pogoje 
za dodelitev sredstev iz IV. poglavja tega javnega razpi-
sa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz meril iz VI. poglavja 
tega javnega razpisa, izda ARSKTRP upravičencu od-
ločbo o pravici do sredstev.

IX. Javni razpis
1. Javni razpis je določen v 25. členu Uredbe, ki 

ureja žledolom, in 25. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na osre-

dnjem spletnem mestu državne uprave in na spletni 
strani Programa razvoja podeželja.

3. V skladu s sedmim odstavkom 25. člena Ured-
be, ki ureja žledolom, in sedmim odstavkom 25. člena 
Uredbe, ki ureja vetrolom, lahko vlagatelj na posamezen 
sklop tega javnega razpisa vloži več vlog.

4. Ne glede na prejšnjo točko lahko vlagatelj vloži 
eno vlogo za vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi 
ene individualne odločbe ZGS, oziroma eno vlogo za 
vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi ene generalne 
odločbe ZGS.

X. Obravnava vlog
1. Vloge, vložene na ta javni razpis, se obravnava-

jo v skladu s 26. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 
26. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.

2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število prejetih točk, se v skladu z osmim odstavkom 
26. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in osmim odstav-
kom 26. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, vloge na javni 
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor 
vlog, in sicer:

– potencialna nevarnost: 40 odstotkov;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 odstotkov;
– vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja: 

30 odstotkov.
3. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 

vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zado-
ščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.

4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spre-
menjene z Uredbo (EU) 2020/127 Evropskega Parla-
menta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline 
od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) 
št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko 
leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1), se vlo-
ga na javni razpis zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj 
umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev 
podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji 
te operacije.

XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podat-
kov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena 
v 30. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 30. členu Ured-
be, ki ureja vetrolom.

XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, kate-
rih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene 
na spletni strani ARSKTRP.

XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu z 32. členom 

Uredbe, ki ureja žledolom, in 32. členom Uredbe, ki 
ureja vetrolom.

2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcio-
nira v skladu z 31. členom Uredbe, ki ureja žledolom, 
in 31. členom Uredbe, ki ureja vetrolom. Podrobnejša 
opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu 
kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja žledolom, 
in v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki 
ureja vetrolom.

3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v prime-
ru višje sile in izjemnih okoliščin iz 33. člena Uredbe, ki 
ureja žledolom, in 33. člena Uredbe, ki ureja vetrolom.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 4300-1/2020/4 Ob-1700/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih 

znakov za turistične nastanitve in gostinske 
ponudnike

1. Pravna podlaga: Proračun Republike Slovenije 
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 
2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Program izva-
janja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-14/20158 z dne 
22. 4. 2015), prvi odstavek 4. člena Uredbe o postopku, 
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list 
RS, št. 56/11) in Strategija trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017–2021 (https://www.gov.si/assets/ministr-
stva/MGRT/Dokumenti/turizem/Strategija-trajnostne-ra-
sti-slovenskega-turizma-2017-2021/Strategija-trajno-
stne-rasti-slovenskega-turizma-2017-2021.pdf).

2. Ime oziroma naziv in sedež proračunskega upo-
rabnika, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega pro-
računa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in 

fizične osebe, društva in druge sub jekte javnega in za-
sebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so re-
gistrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 
55.203, 55.204 ali 55.300, ter na področju gostinske 
ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105, k uva-
janju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in 
ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastani-
tvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbu-
diti k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega 
ali trajnostnega znaka.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okolj-
skih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in 
gostinske ponudnike.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli s sofinanciranjem 
stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih 
in trajnostnih znakov ter stroškov, povezanih s promocijo 
konkurenčne prednosti, ki jo je pridobil z znakom.

3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve 

mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega 
znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter 
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stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti 
turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z zna-
kom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinancira-
nja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, 
Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, 
Ecocamping, World of Glamping Green in LEAF.

Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje 
uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka.

4. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in 

fizične osebe, društva in drugi sub jekti javnega in za-
sebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so re-
gistrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 
55.203, 55.204, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105, in ki 
doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen 
uvedbe istega okoljskega/trajnostnega znaka za isto tu-
ristično nastanitev ali gostinski obrat. Prijavitelj, ki je že 
pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka pa lahko 
kandidira za uvedbo drugega znaka za isti nastanitveni 
objekt, v kolikor je pridobil zadevni znak ali istega znaka 
za drugi nastanitveni objekt. Prijavitelj lahko kandidira za 
največ dva ista znaka za različne nastanitvene objekte 
ali za dva različna znaka za isti objekt.

Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje 
uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka.

5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 

celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogo-
jev, se zavrne.

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

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

5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati pri-

javitelj, so:
1. Prijavitelj opravlja dejavnost v Republiki Slo-

veniji in je registriran za dejavnost po SKD: 55.100 
(dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 
55.201 (počitniški domovi in letovišča), 55.202 (turi-
stične kmetije s sobami), 55.203 (oddajanje zasebnih 
sob gostom), 55.204 (planinski domovi in mladinska 
prenočišča, 55.300 (dejavnost avtokampov, taborov), 
56.101 (restav racije in gostilne), 56.102 (okrepčevalnice 
in podobni obrati) in 56.105 (turistične kmetije brez sob).

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

3. 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); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti 

tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

4. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilno-
sti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih po-
godbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma 
izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinancira-
nju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri 
povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom 
oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že skle-
njenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbe-
nih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.

5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 
54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US).

6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU1.

1 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič popravljena 
s Popravkom Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. 
junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar za-
deva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, prago-
ve za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne 
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko 
infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče po-
slovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov 
(UL L št. 26 z dne 31. 1. 2018, str. 53)

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

8. Prijavitelj skladno z Uredbo 1407/2013/EU2 ne 
sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina 
sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče 
izključene sektorje:

2 Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1)

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
(EU) št. 1379/20133;

3 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spre-
membi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 
ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000 (UL L št. 354 z dne 
28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 
2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 
2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) 
št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) 
št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter 
uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter raz-
veljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 
29. 5. 2015, str. 1).
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– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov.
9. Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije 

državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za 
projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo prese-
gla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne po-
moči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči 
(št. priglasitve: BE02-2399245-2014) ter shema državne 
pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – 
de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).

10. Dejanski lastnik/i prijavitelja v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19) ni/niso vpleten/i v po-
stopke pranja denarja in financiranja terorizma.

11. 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.

12. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem 
razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna).

13. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in 
s predmetom javnega razpisa

Za dokazovanje izpolnjevanja dodatnih razpisnih 
pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 2 v obliki izjave 
(Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju raz-
pisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu). Obrazec št. 2 je del razpisne dokumentacije.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev pri-
javitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila.

Za vse zgoraj naštete pogoje je dokazovanje po-
drobneje predstavljeno v razpisni dokumentaciji v tč. 4.1 
in obrazcu 2.

5.2. Posebni pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.
Nastanitveni objekti in gostinski obrati, ki so pridobili 

okoljski ali trajnostni znak, morajo biti locirani v Sloveniji 
in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:

1. Pridobitev okoljskega/trajnostnega znaka za tu-
ristično nastanitev (gostinski obrat), ki je naveden v tem 
razpisu. Prijavitelj kot dokazilo predloži fotokopijo cer-
tifikata.

2. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o lastništvu, 
zakupu, najemu, upravljanju oziroma drugi pravici raz-
polaganja z nepremičnino, ki je prejela okoljski/trajnostni 
znak. Kot dokazilo prijavitelj predloži zemljiško knjižni 

izpisek oziroma pogodbo o najemu, zakupu, upravljanju 
objekta oziroma drugi relevantni dokument.

6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Postopek in način izbora je podrobno naveden 

v razpisni dokumentaciji, točka 4.
Vloge na javni razpis obravnava strokovna komi-

sija, ki jo je imenoval minister, pristojen za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Strokovna komisija bo v prvi fazi preverjala formal-
no popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno 
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Do-
polnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema 
poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v do-
ločenem roku, bodo zavržene.

Prijavitelj v dopolnitvi v skladu z Uredbo o merilih, 
postopkih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbu-
janje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni 
list RS, št. 56/11) ne sme spreminjati:

1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične speci-

fikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede 
na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku 
dodelitve sredstev.

V kolikor bi prijavitelji v dopolnitvi spreminjali zgoraj 
navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne 
vloge.

Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebi-
tnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podat-
kov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku 
roka za oddajo vloge na javni razpis.

Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju ne-
posrednega uporabnika državnega proračuna popraviti 
očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in 
ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sred-
stev ne sme spreminjati.

V drugi fazi bo strokovna komisija preverjala iz-
polnjevanje pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo 
izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo 
skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Popolne vloge, 
ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skla-
dne z namenom razpisa, bo strokovna komisija ocenila 
v skladu z objavljenimi merili.

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

MERILO točke Največje št. točk pri posameznem sklopu
I. Skladnost z razvojnimi dokumenti na nacionalni ravni  10
II. Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije  10
III. Kakovost projekta  30
IV. Tržni potencial projekta  30
V. Širši družbeni vpliv 10
VI. Regionalni kriterij 7
 Skupaj  97

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinan-
ciranje, je 60 točk. V kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, 

presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdelje-
na glede na višino doseženih točk, prednost pri dodeli-
tvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, 
da bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevalo 
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število točk pri merilu kvaliteta projekta. V primeru, da 
bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, 
se bo upoštevala višina točk pri merilu vezanem na re-
gionalni kriterij.

Največje skupno število možnih točk je 97.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen 

posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje 
opredeljeni v točki 3.11 in 4.4 razpisne dokumentacije.

7. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
105.000,00 EUR.

Proračunska postavka Leto 2020 SKUPAJ
PP 173210 (Trženje 
in razvoj turizma) 105.000,00 105.000,00
Skupaj

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z ob-
javo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev 
v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofi-
nanciranje.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbra-
nim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od fi-
nančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta 
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice 
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo 
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinancira-
nju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo 
pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se 
izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se 
šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o so-
financiranju.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev 
prekliče z objavo v Uradnem listu RS.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje 

tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila 
za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2019.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2019 do 
15. 10. 2020.

9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: 
skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na 
podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje 
intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot do-
loča shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek 
pomoči, dodeljen istemu podjetju/upravičencu na podla-
gi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR 
v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto 
se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek 
se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, 
ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni pre-
voz tovora.

10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Upravičeni so naslednji stroški:
a) stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na 

področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so 
izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pri-

dobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stro-
ški pridobitve znaka,

b) stroški informiranja in komuniciranja (promocij-
ske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudni-
ka, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak,

c) stroški izdelave promocijskega materiala, na ka-
terem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Vsi ostali stroški so neupravičeni.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
11. Način financiranja upravičenih stroškov
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja 

okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve in 
gostinske ponudnike lahko dosega največ 6.000,00 EUR 
za posamezen objekt in znak.

Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom na-
kazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, 
in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi 
zahtevka za izplačilo.

Sredstva dodeljena v okviru zadevnega razpi-
sa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.

V okviru obravnave vlog prijaviteljev bo strokovna 
komisija izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po 
pravilu »de minimis« preverila na podlagi podatkov pri-
javitelja, ki so sestavni del vloge za izvedbo projekta in 
dodatno s poizvedbo pri Sektorju za spremljanje držav-
nih pomoči na Ministrstvu za finance.

V primeru, da strokovna komisija ugotovi, da bi sku-
pna vrednost pomoči, dodeljene prijavitelju, presegala 
200.000,00 EUR v obdobju treh poslovnih let, ne glede 
na obliko ali namen pomoči, pomoči takšni vlogi po pra-
vilu »de minimis« ne bo dodelila.

V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči 
po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer 
z dodelitvijo sredstev na podlagi tega javnega razpisa, je 
upravičenec dolžan prejeta sredstva, s katerimi je zgor-
njo mejo dovoljene de minimis pomoči presegel, v celoti 
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de mi-
nimis« z drugimi vrstami pomoči za iste upravičene 
stroške, vendar le, če se s takšno kumulacijo ne preseže 
največja intenzivnost pomoči in znesek pomoči, dopu-
stnih po drugih predpisih (shemah).

12. Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta: 5. maj 2020 in 8. septem-

ber 2020.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

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

Popolno vlogo predstavljajo vsi obrazci za prijavo, 
ki morajo biti podpisani in žigosani (v primeru, da prija-
vitelj ne posluje z žigom, mora to navesti), ter zahtevane 
priloge.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 
2000 Maribor.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
do navedenega roka osebno oddane v času uradnih 
ur v vložišče ministrstva oziroma do navedenega roka 
priporočeno oddane na pošti. Upošteval se bo datum 
viden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za 
obravnavo ne sme biti kasnejši od roka za predložitev 
vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo viden datum na po-
štnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na 
sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu 
ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti 
kasnejši od roka za predložitev vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti 
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez 
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okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na razpis okoljski/trajno-
stni znak«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Prijavitelj priloži vlogi tudi prijavni obrazec v ele-
ktronski obliki (Word) na elektronskem mediju (USB 
ključek, DVD ali CD), kar pa ne predstavlja elementa 
presoje popolnosti vloge.

13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vlo-

ge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vlo-
žišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Vloge, ki bodo prispele po roku za zadnje odpiranje, 
se s sklepom zavržejo. Prijavitelja bo o tem ministrstvo 
pisno obvestilo.

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijaviteljem.

Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravo-
časnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati 
višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže 
na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih ele-
mentov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok 
za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepo-
polne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili 
za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, 
formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpol-
njuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neu-
strezna zavrne.

14. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu po-
sredujejo prijavitelji bo zagotovljeno v skladu z veljav-
no zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, 
vključno s Splošno uredbo (GDPR) in s 115. in 140. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU4. V zvezi s tem ministrstvo 
napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo 
o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani 
ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_mi-
nistrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.

razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost 
se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vlo-
ge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj 
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču pri-
javitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministr-
stvu posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa, 
vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za 
ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega 
razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nada-
lje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava 
študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma 
izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (po-
stopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristoj-
nimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za 
namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov 
ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporab-
ljati ministrstvo.

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

15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni naj-
kasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.

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

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

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
ministrstva.

16. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so na-
vedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/

17. 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 gp.mgrt@gov.si s pripisom: JR okolj-
ski/trajnostni znaki.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3310-42/2019 Ob-1735/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi 51. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 

4 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem so-
cialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetij-
skem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spre-
menjene z Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo 
za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, 
str. 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 nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti 
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(Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme de mi-
nimis pomoči št. M001-2399253-2017/III z dne 8. maja 
2018 za shemo de minimis pomoči »Sodelovanje iz 
Programa razvoja podeželja« Ministrstva za finance, 
Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja

3. javni razpis za podukrep 16.4
Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje 
med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev  
in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 

ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni,  
ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig 

in lokalnih trgov

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih 
gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo pro izvodov na lokalnem 
trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. 

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.091.904,15 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 2.473.523,32 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU,
– 618.380,83 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.
Stopnja javne podpore znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Vnos prijavnega obrazca in 
vložitev vloge na javni razpis: 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka 
od 6. aprila 2020 do vključno 29. maja 2020, do 23:59.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali 
po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta.

Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je vzpostavitev lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih 
dejavnosti. 

Informacije o javnem razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), tel. 01/580-77-92, 
faks: 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si.
INFO točke KGZS (Priloga 24 razpisne dokumentacije).

2. Namen podpore in cilj podukrepa: namen pod-
pore in cilj podukrepa sta določena v 17. členu Uredbe.

3. Projekt
1. Projekt je določen v 22. členu Uredbe.
2. V skladu s 23. členom in drugim odstavkom 

52. člena Uredbe se projekt predloži v elektronski obliki 
na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega 
razpisa.

4. Partnerstvo: partnerstvo je določeno v 18. in 
49. členu Uredbe.

5. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de 
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči 
de minimis sta določena v 19. in 49.a členu Uredbe.

6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni 
partner in njegove obveznosti so določene v 4. točki pr-
vega odstavka in drugem odstavku 25. člena, 50. členu 
in prvem odstavku 65. člena Uredbe.

7. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 

52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilo-
gami od 1 do 3 in od 5 do 15, ki so določene v razpisni 
dokumentaciji.

7.1. Splošni pogoji
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 

določeni v 55. in 58. členu Uredbe:

a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena 
Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
v letu 2019 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;

b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 
8. in 13. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za 
vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana partner-
stva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja 
splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;

c) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke prvega 
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;

č) glede izpolnjevanja pogojev iz četrtega od-
stavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik po-
moči de minimis, glede enotnega podjetja in združeva-
nja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomo-
či de minimis v okviru podukrepa 16.4 ne bo presežena 
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči 
po drugih predpisih«;

d) glede izpolnjevanja pogojev iz šestega od-
stavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in 
javne uporabe rezultatov projekta«;
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e) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. toč-
ke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 13;

f) projekt iz drugega odstavka 22. člena Uredbe je 
Priloga 14;

g) glede izpolnjevanja pogoja iz 55. člena Uredbe 
se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že preje-
tih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene 
stroške«.

2. Če član partnerstva, ki je upravičenec do pod-
pore, v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja 
davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) 
kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje toč-
ke vlogi na javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni 
povračljiv«.

3. Poleg prilog iz 1. in 2. točke tega poglavja se vlo-
gi na javni razpis lahko za člana partnerstva, ki je upra-
vičenec do podpore, kot neobvezno dokazilo priložita:

– Potrdilo davčnega organa, da DDV za člana part-
nerstva, ki je upravičenec do podpore, ni povračljiv 
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV,

– Potrdilo davčnega organa, da član partnerstva, 
ki je upravičenec do podpore, nima več kot 50 eurov 
zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države.

7.2. Posebni pogoji
1. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis 

so določeni v 21. členu Uredbe.
2. Vlogi na javni razpis se priloži:

a) za vodilnega partnerja, ki je zadruga, Priloga 8 
»Izjava o članih zadruge, ki so vpisani v RKG«;

b) za člana partnerstva iz druge alineje prvega od-
stavka 18. člena Uredbe, ki je kmetijsko gospodarstvo 
iz drugega odstavka 18. člena Uredbe, Priloga 9 »Iz-
java vodilnega partnerja o prodaji pro izvodov iz lastne 
pridelave oziroma lastne predelave pro izvodov iz lastne 
pridelave«;

c) Priloga 10 »Izjava vodilnega partnerja o ločenem 
računovodstvu za transakcije v povezavi z odkupom in 
prodajo pro izvodov«.

8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 

določena v 24. členu Uredbe ter dokumentu »Merila za 
izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen 
na spletni strani programa razvoja podeželja (http:www.
program-podezelja.si), in so podrobneje opredeljena 
v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz tega po-
glavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 15 »Merila 
za ocenjevanje vlog na javni razpis«.

2. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj 
ne predloži predpisanih dokazil, določenih z Uredbo ali 
javnim razpisom, se vloga na podlagi tega merila oceni 
z 0 točkami.

3. V skladu s prvim odstavkom 24. člena Uredbe 
se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe 
razpisanih sredstev.

Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis

Merila Število 
točk

I. PARTNERSTVO – maksimalno število točk 15
1. SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 5

Partnerstvo sestavljajo:
– 30 ali več kmetijskih gospodarstev, 5
– 11 do vključno 29 kmetijskih gospodarstev. 2

2. VKLJUČENOST ČLANOV PARTNERSTVA V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk: 5
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v najmanj eno od 
naslednjih shem kakovosti:

5

– ekološka pridelava in predelava,
– zaščitena označba porekla,
– zaščitena geografska označba,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko 
vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost Slovenija.
Izpolnjevanje tega merila se izkazuje s priloženimi kopijami certifikatov za sheme kakovosti oziroma 
s kopijami odločb o oceni vina, ki se glasijo na člane partnerstva.
Merilo Vključenost članov partnerstva v sheme kakovosti postane pogoj upravičenca do podpore ob 
vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 1. točko prvega odstavka 25. člena Uredbe.

3. REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk: 5
1. Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki je bil (so)financiran iz sredstev 
Evropske unije ali Republike Slovenije in je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni 
razpis.

5

Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 11 »Izjava vodilnega partnerja o referencah 
z vodenjem projektov«.
2. Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), ki 
je bil (so)financirani iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije in je zaključen v zadnjih petih 
letih pred vložitvijo vloge na javni razpis.

2

Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 12 »Izjava vodilnega partnerja o referencah 
s sodelovanjem v projektih«.
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Merila Število 
točk

II. IZBOLJŠANJE EKONOMSKE USPEŠNOSTI KMETIJ TER POVEČANJE NJIHOVE UDELEŽBE NA 
TRGU – maksimalno število točk:

20

1. POVEČANJE OSKRBE JAVNIH ZAVODOV S PROIZVODI Z LOKALNEGA TRGA – maksimalno 
število točk:

6

Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta ustvaril prihodek od prodaje 
pro izvodov z lokalnega trga:
– najmanj petim javnim zavodom, 6
– trem ali štirim javnim zavodom. 4
Merilo Povečanje oskrbe javnih zavodov s pro izvodi z lokalnega trga postane pogoj vodilnega partnerja 
ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 3. točko drugega odstavka 25. člena 
Uredbe.

2. POVEČANJE PROIZVODNJE IN PRODAJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV – maksimalno število točk: 5
Delež prihodkov od prodaje ekoloških pro izvodov glede na prihodke od skupne prodaje pro izvodov 
z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta, 
znaša:
– več kot 30 %, 5
– več kot 10 % do vključno 30 %. 2
Merilo Povečanje pro izvodnje in prodaje ekoloških pro izvodov postane pogoj vodilnega partnerja 
ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 4. točko drugega odstavka 25. člena 
Uredbe.

3. OHRANITEV KMETIJSKE PROIZVODNJE NA OBMOČJIH NATURA 2000 IN ŠIRŠIH ZAVAROVANIH 
OBMOČJIH IZ PREDPISA, KI UREJA OHRANJANJE NARAVE – maksimalno število točk:

5

Za širša zavarovana območja se štejejo narodni, regijski in krajinski park iz šestega odstavka 53. člena 
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18).
Delež površin kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi člani partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, 
in so na območju Natura 2000, narodnega, regijskega ali krajinskega parka, glede na površino 
kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani partnerstva, znaša:
– več kot 20 %, 5
– več kot 10 % do vključno 20 %. 2
Merilo Ohranitev kmetijske pro izvodnje na območjih Natura 2000 in širših zavarovanih območjih 
iz predpisa, ki ureja ohranjanje narave postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev v skladu s 5. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

4. POVEČANJE OBSEGA PRODAJE PROIZVODOV, KI IZHAJAJO IZ AVTOHTONIH IN 
TRADICIONALNIH SORT IN PASEM – maksimalno število točk:

4

Delež prihodkov od prodaje pro izvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem, glede 
na prihodke od skupne prodaje pro izvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v zadnjih 
12 mesecih pred zaključkom projekta, znaša:
– več kot 30 %, 4
– več kot 10 % do vključno 30 %. 2
Merilo Povečanje obsega prodaje pro izvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem 
postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu 
s 6. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

III. PRISPEVEK PROJEKTA K NAPREDKU IN DVIGU INOVATIVNOSTI – maksimalno število točk: 10
1. PRODAJA INOVATIVNIH PROIZVODOV – maksimalno število točk: 5

Delež prihodkov od prodaje inovativnih pro izvodov glede na prihodke od skupne prodaje pro izvodov 
z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta, 
znaša:
– več kot 30 %, 5
– več kot 10 % do vključno 30 %. 2
Kot inovativni pro izvod se šteje pro izvod, za katerega je član partnerstva prejel priznanje ali nagrado 
za kakovost ali inovativnost v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis oziroma bo 
inovativni pro izvod razvit najpozneje do začetka zadnjega 12 mesečnega obdobja trajanja projekta:
– nagrada oziroma priznanje kakovosti Mednarodnega kmetijsko-živilski sejem AGRA (mleko in mlečni 
izdelki, meso in mesni izdelki, sokovi, brezalkoholne pijače, vino, med) – Pomurski sejem d.d.,
– priznanje oziroma Znak kakovosti Dobrote slovenskih kmetij – KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj 
in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
– priznanje Odlični pekovski izdelek oziroma Priznanje kakovosti – Gospodarska zbornica Slovenije 
(Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij),
– priznanje Ecotrophelia Slovenija (nacionalno tekmovanje za razvoj inovativnih živilskih izdelkov) – 
Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij),
– priznanje za najbolj inovativen živilski izdelek, pro izveden na območju Slovenije – Inštitut za 
nutricionistiko.
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Merila Število 
točk

Inovativnost pro izvoda se dokazuje s kopijo priznanja ali nagrade za kakovost ali inovativnost, ki 
je podeljen članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, za pro izvod, ki ga bo na lokalnem trgu 
prodajal vodilni partner.
Kot inovativni pro izvod se šteje tudi pro izvod, ki ga je partnerstvo razvilo v času trajanja projekta, 
kar se dokazuje s pogodbo o sodelovanju s pravnimi oziroma fizičnimi osebami pri razvoju novega 
pro izvoda.
Merilo Prodaja inovativnih pro izvodov postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev v skladu s 7. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

2. UPORABA RAZLIČNIH PRODAJNIH POTI – maksimalno število točk: 5
Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta pri prodaji pro izvodov na lokalnem 
trgu, ki temelji na kratki dobavni verigi iz četrtega odstavka 18. člena Uredbe, uporabljal:
– tri ali več različne prodajne poti, 5
– dve različni prodajni poti. 2
Za prodajno pot se šteje prodaja končnemu potrošniku:
– v lastni prodajalni,
– na tržnici,
– s potujočo prodajalno,
– s prodajnim avtomatom,
– prodaja na daljavo (spletna prodaja),
– od vrat do vrat,
– na premični stojnici.
Merilo Uporaba različnih prodajnih poti postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 8. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

IV. OKOLJSKO-NARAVOVARSTVENI VIDIK – maksimalno število točk: 15
1. PRISPEVEK K VAROVANJU VODA Z ZMANJŠEVANJEM UPORABE FITOFARMACEVTSKIH 

SREDSTEV IN MINERALNIH GNOJIL – maksimalno število točk:
5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, je vključenih v najmanj eno operacijo 
ukrepa KOPOP.

5

Merilo Prispevek k varovanju voda z zmanjševanjem uporabe fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih 
gnojil postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu 
z 2. točko prvega odstavka 25. člena Uredbe.

2. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB – maksimalno število točk: 5
Naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, so od naslova vodilnega partnerja oddaljeni 
do vključno 30 km zračne razdalje.

5

Naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, so od naslova vodilnega partnerja oddaljeni 
več kot 30 km do vključno 50 km zračne razdalje.

2

3. SKRB ZA DOBRO POČUTJE ŽIVALI – maksimalno število točk: 5
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, je vključenih v ukrep Dobrobit živali 
iz PRP 2014-2020.

5

Merilo Skrb za dobro počutje živali postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev v skladu s 3. točko prvega odstavka 25. člena Uredbe.

V. DODANA VREDNOST PROJEKTA – maksimalno število točk: 15
1. SKUPNO PAKIRANJE OZIROMA SKUPNA PREDELAVA – maksimalno število točk: 5

Delež prihodkov od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih pro izvodov glede na 
prihodke od skupne prodaje pro izvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v zadnjih 
12 mesecih pred zaključkom projekta, znaša:
– več kot 30 %, 5
– več kot 10 % do vključno 30 %. 3
Merilo Skupno pakiranje oziroma skupna predelava postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 11. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

2. NOVA ZAPOSLITEV ZA NAMEN IZVEDBE PROJEKTA – maksimalno število točk: 10
Vodilni partner bo za namen izvedbe projekta zaposlil osebo za najmanj polovični delovni čas 
v skupnem trajanju najmanj polovice časa trajanja projekta.

10

Merilo Nova zaposlitev za namen izvedbe projekta postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 13. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

VI. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno število točk: 10
1. UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno število točk: 5

Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel promocijo lokalnega trga:
– na petih ali več javnih dogodkih, 5
– na treh ali štirih javnih dogodkih. 2
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Merila Število 
točk

Merilo Uporabnost in trajnost rezultatov projekta postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 12. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

2. NAČIN IN OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV – maksimalno število točk: 5
Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta predstavil rezultate projekta 
z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, 5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev. 3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani mediji (kot npr. časopis, revije, časnik),
– televizija (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– radio (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– navadna pošta,
– elektronska pošta,
– internet (spletna stran),
– družbena omrežja (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).
Merilo Način in obseg razširjanja rezultatov postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 9. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

VII. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA – maksimalno število točk: 15
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT – maksimalno število točk: 5

Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta znaša:
– več kot 20 % upravičenih stroškov projekta, 5
– več kot 15 % do vključno 20 % upravičenih stroškov projekta, 4
– več kot 10 % do vključno 15 % upravičenih stroškov projekta, 3
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta. 2

2. RAZMERJE MED VREDNOSTJO ODKUPA PROIZVODOV OD POSAMEZNEGA ČLANA 
PARTNERSTVA IN VREDNOSTJO ODKUPA VSEH PROIZVODOV S STRANI VODILNEGA 
PARTNERJA – maksimalno število točk:

5

Vrednost odkupa pro izvodov od posameznega člana partnerstva ne presega 20 % vrednosti odkupa 
vseh pro izvodov od vseh članov partnerstva s strani vodilnega partnerja v zadnjih 12 mesecih pred 
zaključkom projekta.

5

Merilo Razmerje med vrednostjo odkupa pro izvodov od posameznega člana partnerstva in vrednostjo 
odkupa vseh pro izvodov s strani vodilnega partnerja postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 10. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

3. RACIONALNOST FINANČNE KONSTRUKCIJE – maksimalno število točk: 5
Delež stroškov vodenja in koordinacije projekta je manjši od 10 % vseh upravičenih stroškov projekta. 5

9. Upravičene aktivnosti: upravičene aktivnosti pro-
jekta so določene v prvem, drugem in petem odstavku 
20. člena Uredbe.

10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v tretjem in četr-

tem odstavku 20. člena Uredbe:
a) stroški dela na projektu iz 1. točke tretjega od-

stavka 20. člena Uredbe so upravičeni izdatki za osebe, 
ki izvajajo upravičene aktivnosti projekta in so zaposlene 
pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore:

– plače s pripadajočimi davki in prispevki delavca 
in delodajalca, pri čemer se upošteva najvišja priznana 
urna postavka (2. bruto) v višini 12 eurov,

– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med 
delom, prevoz na delo in z dela),

– povračila in nadomestila plač z vsemi pripadajo-
čimi davki in prispevki delavca in delodajalca, ki pripa-
dajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo (boleznine 
do 30 dni, dopust, državni praznik), pri čemer se upo-
števa najvišja priznana urna postavka (2. bruto) v višini 
12 eurov,

– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, če je delodajalec zavezan za plačilo v skla-
du s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,

– drugi osebni prejemki v skladu s predpisi, ki ureja-
jo delovna razmerja (npr. regres za letni dopust, odprav-
nina v skladu z 79. členom Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS 
in 81/19)).

Če je oseba pri članu partnerstva, ki je upraviče-
nec do podpore, zaposlena samo za namen izvedbe 
projekta, se:

– stroški bruto plače na projektu s pripadajočimi 
prispevki delodajalca priznajo v celoti, vendar največ 
do najvišje priznane urne postavke (2. bruto), ki zna-
ša 12 eurov. Dejanska urna postavka zaposlenega na 
projektu je količnik bruto plače zaposlenega s prispevki 
delodajalca (2. bruto) in povprečne mesečne delovne 
obveznosti v urah (ki npr. v primeru zaposlitve za polni 
delovni čas znaša 174 ur),

– povračila stroškov v zvezi z delom priznajo v višini 
dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do višine, 
kot jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povra-
čil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,

– povračila in nadomestila plač z vsemi pripada-
jočimi davki in prispevki delavca in delodajalca iz tretje 
alineje prejšnjega odstavka te podtočke priznajo v ce-
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loti, vendar največ do najvišje priznane urne postavke 
(2. bruto) v višini 12 eurov,

– stroški dela iz četrte in pete alineje prejšnjega 
odstavka te podtočke priznajo v celoti.

Če oseba pri članu partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, ni zaposlena samo za namen izvedbe projekta, 
se stroški dela iz prejšnjega odstavka priznajo v soraz-
mernem deležu njenega dela na projektu v posame-
znem mesecu. Delež dela zaposlene osebe na projektu 
je količnik števila opravljenih ur na projektu in dejanske 
prisotnosti na delu v urah v določenem mesecu;

b) potni stroški iz 1. točke tretjega odstavka 20. čle-
na Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih zaposleni 
pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
opravi v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta:

– stroški prevoza z lastnim avtomobilom se priznajo 
v višini dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do 
višine, kot to določa uredba, ki ureja davčno obravna-
vo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja,

– stroški prevoza s službenim avtomobilom se pri-
znajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se 
preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene 
poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila 
o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,

– stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus), ce-
stnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izpla-
čanih stroškov zaposlenemu,

– stroški dnevnic se priznajo v višini dejansko izpla-
čanih stroškov zaposlenemu, vendar največ do višine, 
ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja;

c) kot stroški prevoza iz 2. točke tretjega od-
stavka 20. člena Uredbe se štejejo stroški najema av-
tobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi 
stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore;

č) kot oprema iz 3. točke tretjega odstavka 20. člena 
Uredbe se štejejo aparat, orodje, naprava in druga opre-
ma, ki je neposredno povezana z izvedbo upravičene 
aktivnosti projekta;

d) stroški zunanjih storitev iz 4. točke tretjega od-
stavka 20. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s pla-
čilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela 
upokojencev in študentskega dela;

e) posredni stroški iz 5. točke tretjega od-
stavka 20. člena Uredbe se priznajo največ v višini 
15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za 
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uve-
ljavlja stroške dela na projektu.

2. Časovni vidik upravičenosti stroškov je določen 
v 57. členu Uredbe.

3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu 
Uredbe.

11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 26. členu 

Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena Uredbe 

se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna 
obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Mi-
nistrstva za finance: https://www.gov.si/podrocja/finan-
ce-in-davki/drzavne-pomoci/.

12. Vlaganje vloge in postopek za dodelitev sred-
stev

1. Vlaganje vloge in postopek za dodelitev sredstev 
sta določena v 23., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.

2. Na ovojnici vloge na javni razpis iz petega od-
stavka 52. člena Uredbe mora biti prilepljena etiketa 

za naslavljanje, ki se izpiše iz informacijskega sistema 
ARSKTRP, in na kateri je naveden naziv in oznaka jav-
nega razpisa: »3. javni razpis za podukrep Vzpostavitev 
in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov«.

3. Če dve ali več vlog na javni razpis prejme ena-
ko število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za 
odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim 
odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi 
ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:

– partnerstvo 20 %,
– izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter po-

večanje njihove udeležbe na trgu 10 %,
– prispevek projekta k napredku in dvigu inovativ-

nosti 20 %,
– okoljsko naravovarstveni vidik 20 %,
– dodana vrednost projekta 5 %,
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov pro-

jekta 15 %,
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spre-
menjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi 
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upra-
vljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom 
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske po-
litike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve 
trgov kmetijskih pro izvodov in (EU) št. 652/2014 o do-
ločbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko 
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdrav-
jem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom 
(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na 
javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo zavrne, če se 
ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za 
izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni 
pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa iz 17. čle-
na Uredbe.

13. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 

sredstev so določeni v 55. členu, v tretjem, četrtem, 
petem in sedmem odstavku 59. člena ter v 60. členu 
Uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo prilo-
ge od 16 do 23, ki so določene v razpisni dokumentaciji:

a) zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu 
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži 
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 1, ki 
je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v elek-
tronski obliki (Word) dostopno kot Priloga 16 »Poročilo 
o izvajanju projekta«;

b) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partner-
stva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 17 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih 
pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;

c) če gre za nakup opreme iz 6. točke tretjega od-
stavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne spe-
cifikacije, se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev 
priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje podrobno 
specifikacijo, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic 
na te dokumente;
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č) glede izpolnjevanja pogojev iz 7. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 18 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih 
za iste upravičene stroške«;

d) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretje-
ga odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je 
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem 
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje 
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma 
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane 
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene 
v povpraševanju;

e) vabilo, katalog ali oglas iz 9. točke tretjega od-
stavka 59. člena Uredbe mora vsebovati najmanj mini-
malne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr. 
natisnjen spletni cenik, letak z natisnjeni podatki blaga 
oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno objav-
ljene tarife);

f) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 19 »Izjava o nepovezanosti čla-
nov partnerstva«.

2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev so določeni v 25. členu Uredbe:

a) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo kopije certifikatov za sheme kakovosti 
oziroma kopije odločb o oceni vina, ki se glasijo na člane 
partnerstva;

b) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke prvega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo dokazila iz katerih morajo biti razvidni 
najmanj podatki o:

– odkupu pro izvodov od posameznega člana par-
tnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo: vrsta, ime oziro-
ma šifra, merska enota, količina, cena, vrednost in da-
tum odkupa kmetijskih oziroma nekmetijskih pro izvodov,

– pro izvodih iz lastne pridelave oziroma pro izvodih, 
ki jih predela vodilni partner iz pro izvodov, ki izvirajo 
iz njegove lastne pridelave: vrsta, ime oziroma šifra, 
merska enota, količina, cena, vrednost lastno pridela-
nih oziroma predelanih kmetijskih oziroma nekmetijskih 
pro izvodov,

– pro izvodih, ki jih predela vodilni partner iz pro-
izvodov, ki izvirajo iz lastne pridelave oziroma la-
stne predelave pro izvodov iz lastne pridelave ostalih 
članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo: vrsta, 
ime oziroma šifra, merska enota, količina, cena in vre-
dnost predelanih kmetijskih oziroma nekmetijskih pro-
izvodov,

– prodaji pro izvodov: vrsta, ime oziroma šifra, mer-
ska enota, količina, cena, vrednost, datum prodaje kme-
tijskih oziroma nekmetijskih pro izvodov in vrsta kupca 
(končni potrošnik, prodajalna, obrat javne prehrane);

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži:

– kopijo pogodbe o dobavi pro izvodov prodajalni 
oziroma obratu javne prehrane, katerih lokacija je od 
vseh članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, 
oddaljena največ 75 km zračne razdalje in

– ustrezne knjigovodske listine, iz katerih so raz-
vidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina 
in vrednost prodanih kmetijskih oziroma nekmetijskih 
pro izvodov posamezni prodajalni oziroma obratu javne 
prehrane;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 

sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma 
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, 
ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost 
ustvarjenih prihodkov od prodaje kmetijskih oziroma 
nekmetijskih pro izvodov na lokalnem trgu ter vrsta, ime 
oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost odkupa 
pro izvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma 
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime 
oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost ustvar-
jenih prihodkov od prodaje pro izvodov javnim zavodom;

e) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma 
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime 
oziroma šifra, merska enota, količina, vrednost ustvar-
jenih prihodkov od prodaje ekoloških pro izvodov in do-
bavitelj teh pro izvodov (kmetijsko gospodarstvo, ki je 
član partnerstva);

f) glede izpolnjevanja pogoja iz 6. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma 
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime 
oziroma šifra, merska enota, količina, vrednost ustvarje-
nih prihodkov od prodaje pro izvodov, ki izhajajo iz avtoh-
tonih in tradicionalnih sort in pasem in dobavitelj teh pro-
izvodov (kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva);

g) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma 
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime 
oziroma šifra, merska enota, količina, vrednost ustvarje-
nih prihodkov od prodaje inovativnih pro izvodov in doba-
vitelj teh pro izvodov (kmetijsko gospodarstvo, ki je član 
partnerstva). Kot dokazilo za inovativnost pro izvoda, ki 
ga je na lokalnem trgu prodajal vodilni partner, se priloži 
kopija priznanja ali nagrade za kakovost ali inovativnost 
oziroma pogodba o sodelovanju s pravnimi oziroma fi-
zičnimi osebami pri razvoju novega pro izvoda;

h) glede izpolnjevanja pogoja iz 8. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo dokazila, iz katerih je razvidno, da je 
vodilni partner pri prodaji pro izvodov na lokalnem trgu 
uporabljal v projektu načrtovane prodajne poti, kot npr. 
fotografija prodajne poti, ustrezne knjigovodske listine, 
izpis iz drugih evidenc;

i) izpolnjevanja pogoja iz 9. točke drugega od-
stavka 25. člena Uredbe se izkazuje na naslednje na-
čine:

– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priloži kopija članka, brošura, letak,

– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži 
avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega part-
nerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,

– če se rezultati projekta razširijo preko elektronske 
ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo sredstev pri-
ložijo kopija dopisa ali sporočila in podatki o naslovnikih;

j) glede izpolnjevanja pogoja iz 10. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma 
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, 
ime oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost 
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ustvarjenega odkupa pro izvodov od posameznega čla-
na partnerstva. Če je vodilni partner kmetijsko gospo-
darstvo iz drugega odstavka 18. člena Uredbe, se kot 
vrednost odkupa upošteva vrednost pro izvodov iz lastne 
pridelave oziroma lastne predelave pro izvodov iz lastne 
pridelave, ki se določi v skladu s slovenskimi računo-
vodskimi standardi. Kot dokazilo se priložijo ustrezne 
knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz 
katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, merska eno-
ta, količina in vrednost ustvarjenega odkupa pro izvodov 
iz lastne pridelave;

k) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine oziroma 
izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime 
oziroma šifra, merska enota, količina in vrednost ustvar-
jenih prihodkov od prodaje skupno pakiranih oziroma 
skupno predelanih pro izvodov;

l) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija 
dogodka in poročilo o izvedeni promociji lokalnega trga 
na javnem dogodku;

m) glede izpolnjevanja pogoja iz 13. točke druge-
ga odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži kopija pogodbe o zaposlitvi;

n) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega od-
stavka 25. člena Uredbe je razvidno iz poročila o izva-
janju projekta;

o) glede izpolnjevanja pogoja iz 15. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija 
dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj 
ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis 
udeleženca dogodka;

p) pri lastni predelavi pro izvodov iz lastne pridela-
ve članov partnerstva oziroma predelavi pro izvodov iz 
lastne pridelave članov partnerstva s strani vodilnega 
partnerja iz 14. točke drugega odstavka 25. člena Ured-
be je dovoljena uporaba tehnoloških surovin, pri čemer 
se kot tehnološke surovine štejejo kmetijski pridelki, ki 
se na lokalnem trgu ne pridelujejo oziroma ne predelu-
jejo, kot npr. sladkor, riž, začimbe in sol. Pri pro izvodih 
živalskega izvora se šteje, da gre za lastno pridelavo, 
če so živali, iz katerih izvirajo ti pro izvodi, v reji pri po-
sameznemu članu partnerstva od rojstva ali najmanj tri 
mesece, razen perutnine, kuncev ter jagnjet, kozličkov in 
prašičkov do 20 kg žive teže, ki so v reji pri posamezne-
mu članu partnerstva od rojstva ali najmanj en mesec;

r) izpolnjevanje pogoja iz 14. točke drugega od-
stavka 25. člena Uredbe se ugotavlja na podlagi po-
datkov iz:

– zbirne vloge člana partnerstva (npr. prijavljene 
površine in vrste kmetijskih rastlin na teh površinah),

– Registra kmetijskih gospodarstev (npr. vrsta rabe 
GERK),

– Evidence imetnikov rejnih živali,
– Evidence rejnih živali,
– Registra prašičev na gospodarstvu,
– Registra drobnice na gospodarstvu,
– Centralnega registra kopitarjev,
– Centralnega registra govedi,
– Registra čebelnjakov,
– Registra pridelovalcev grozdja in vina in
– ustreznih knjigovodskih listin oziroma izpiskov iz 

drugih evidenc, iz katerih je razviden izvor pro izvodov.
3. Če gre za stroške dela iz 1. točke tretjega od-

stavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) za osebe, ki so za namen izvedbe projekta za-
poslene pri članu partnerstva, ki je upravičenec do pod-
pore:

– kopijo pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi ane-
ksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba 
razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz 
pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za 
namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi 
za druge namene,

– kopijo plačilne liste oziroma obračunski list zapo-
slene osebe,

– kopijo dokumenta, ki določa letni dopust,
– kopijo obračuna regresa za letni dopust,
– Priloga 20 »Mesečna časovnica zaposlene ose-

be na projektu pri članu partnerstva«, če gre za stroške 
dela zaposlene osebe pri članu partnerstva, ki ni vodilni 
partner ali Priloga 21 »Mesečna časovnica zaposlene 
osebe na projektu pri vodilnem partnerju«, če gre za 
stroške dela zaposlene osebe pri vodilnem partnerju,

– kopijo obračuna davčnega odtegljaja za zaposle-
no osebo (REK-1 obrazec in individualni REK obrazec);

b) za upravičenca do podpore, ki je kmetijsko go-
spodarstvo, organizirano kot kmetija, ali samostojni pod-
jetnik Priloga 22 »Mesečna časovnica člana kmetije, 
samostojnega podjetnika na projektu«.

4. Če gre za potne stroške iz 1. točke tretjega od-
stavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene ose-
be na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, 
odredbodajalca, podpisov ipd;

b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi prilože-
nimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in 
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);

c) če gre za službeno potovanje s službenim avto-
mobilom, se poleg dokazil iz podtočke a) in b) te točke, 
priloži račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 
30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in se 
glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni kilome-
tri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz 
homologacijskega kartona (kopija Potrdila o skladnosti za 
vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, s kate-
rim je bilo opravljeno službeno potovanje);

č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega 
potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista priso-
tnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).

5. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na 
dogodkih iz 2. točke tretjega odstavka 20. člena Ured-
be, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila 
o izvedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali 
dogodkov v tiskani ali elektronski obliki, zapisnik sestan-
ka, lista prisotnih, fotografija dogodka ipd.).

6. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz 3. toč-
ke tretjega odstavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za 
izplačilo sredstev priloži Priloga 23 »Izjava o obdobju 
uporabe nove opreme v projektu«.

7. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke 
tretjega odstavka 20. člena Uredbe, ki so stroški dela po 
podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravlja-
nju začasnega ali občasnega dela upokojencev in štu-
dentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo 
naslednja dokazila:

– kopija avtorske pogodbe, obračun avtorskega ho-
norarja in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 
obrazec in individualni REK obrazec);

– kopija podjemne pogodbe, obračun izplačila po 
tej pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja 
(REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
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– kopija pogodbe o začasnem ali občasnem delu 
upokojencev, kopija obračuna izplačila po tej pogodbi in 
kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in 
individualni REK obrazec) ali

– kopija napotnice in računa študentskega servisa.
14. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev: vlaga-

nje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v prvem, 
drugem, šestem, osmem in devetem odstavku 59. in 
61. členu Uredbe.

15. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas tra-
janja projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves 
čas trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.

16. Obveznosti upravičenca do podpore po zad
njem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca do 
podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene 
v 62. členu Uredbe.

17. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem 
odstavku 63. člena Uredbe.

18. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) so informacije za 
posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala 
ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.

19. Izvedba kontrole ter sistem kršitev in sankcij: 
izvedba kontrole in sankcije za neizpolnitev oziroma kr-
šitev obveznosti so določene v 64. členu Uredbe.

20. Višja sila in izjemne okoliščine: uveljavljanje 
višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v prvem od-
stavku 65. člena Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Poročilo o izvajanju projekta

Priloga 1: Poročilo o izvajanju projekta 
 
 
Naslov projekta  
 
 
Obdobje (od DD.MM.LLL do DD.MM.LLL) na katerega se nanaša poročilo  
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine 
poročila za zadnje 12 mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta) 
 
 
Vodilni partner 
 
 
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila 
 
 
Kraj in datum  
 
 
 
1. Povzetek izvedenih aktivnosti  
 
 
2. Doseženi cilji v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk pri 
merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega so bile pridobljene točke pri 
merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje.)  

Izbrano merilo Opis doseženih ciljev  
  

 
3. Doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) (Navedite 
dosežene merljive rezultate projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki v primerjavi z 
načrtovanimi in pojasnite morebitna odstopanja.) 
 
 
4. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih) (Za 
vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, katere 
aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih ciljev.)  

Član partnerstva Izvedena aktivnost Cilj, h kateremu je prispevala 
izvedena aktivnost 

   
 
5. Zagotavljanje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost 
rezultatov, ki ste jih dosegli v okviru izvedbe projekta, po zaključku projekta ter sprejete ukrepe, s 
katerimi ste zagotovili uporabnost in trajnost rezultatov po zaključku projekta.)  
 
 
6. Opis promocije in razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetije) 
(Navedite doseženo promocijo lokalnega trga in načine razširjanja rezultatov npr. preko spletne strani 
vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, tiskovin, elektronske 
pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani, 
ipd. Opišite, kako je vodilni partner izvedel promocijo lokalnega trga ter razširjanje rezultatov projekta 
(izvedba 1 javnega dogodka, ki se ga je udeležilo najmanj 15 kmetijskih gospodarstev, ki niso člani 
partnerstva) in kako so drugi člani partnerstva izvajali oz. sodelovali pri izvedbi promocije lokalnega 
trga in razširjanju rezultatov in informacij o projektu.) 
 
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
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7. Samoevalvacija projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore: 
– ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva, 
– opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji), 
– spoznanja pri izvedbi projekta.  
 

 
9. Finančno poročilo: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov projekta, višina sofinanciranja in delež lastnih sredstev 
partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov projekta (Za posamezno 
dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta navedite upravičene stroške po posameznih članih 
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.) 
 
 

Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo 
12-

mesečj
e 

Drugo 
12-

mesečje 

Tretje 
12-

mesečje 

Skup
aj 

Prvo 
12-

mesečj
e 

Drugo 
12-

mesečje 

Tretje 
12-

mesečje 

Skup
aj 

znesek v EUR 
Stroški dela na 
projektu  

   

Potni stroški    

Stroški usposabljanj 
in udeležbe na 
dogodkih, ki niso 
stroški dela na 
projektu 

   

Stroški nakupa nove 
opreme  

   

Stroški zunanjih 
storitev 

   

Posredni stroški    
SKUPAJ    

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih 
storitev). Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela (v urah) na 
projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne razlike med 
načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti 
nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri izvedbi 
projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri posrednih stroških se 
navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
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Vir financiranja Doseženi upravičeni stroški projekta 
(EUR) Struktura v % 

Pričakovana podpora iz 3. 
javnega razpisa za podukrep 16.4 
(nepovratna sredstva): vrednost 
zahtevka za izplačilo sredstev 

Lastna sredstva partnerstva 

SKUPAJ 100

 
 
Dodatno k zadnjemu poročilu  
Višina prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu, ki jo je 
dosegel vodilni partner v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom 
projekta 

 

Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član 
partnerstva 1) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta 

 

Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član 
partnerstva 2) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta 

 

Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član 
partnerstva 3) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta 

 

Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član 
partnerstva 4) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta 

 

Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član 
partnerstva 5) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta 

 

Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član 
partnerstva 6) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta 

 

Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član 
partnerstva 7) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta 

 

Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član 
partnerstva 8) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta 

 

Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član 
partnerstva 9) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta 

 

Dosežena višina odkupa od kmetijskega gospodarstva (član 
partnerstva 10) v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta 

 

Po potrebi dodajte vrstice.  
 
Ali je vodilni partner na lokalnem trgu prodajal tudi proizvode iz 
lastne pridelave oziroma lastne predelave proizvodov iz lastne 
pridelave 

 
Da                      Ne 
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Št. 8451-6/2020-2-DGZR Ob-1693/20
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-

ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 8. člena Za-
kona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in 23/19), 58. člena Zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) ter Koeficienti raz-
vitosti občin za leti 2020 in 2021 (Ministrstvo za finan-
ce, št. 007-617/2019/14 z dne 6. 1. 2020), Ministrstvo 
za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana, objavlja

razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020

1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene 

nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih 
vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil 
za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2019 
do 30. 4. 2020.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zašči-
tne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih 
gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja 
teh enot.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst 
gasilske opreme:

A. Oprema skupine A – izključno nova oprema:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon in dvodelna obleka za gašenje poža-

rov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impre-

gniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat – komplet (IDA+TP),
– izolirni dihalni aparat – komplet brez tlačne po-

sode (IDA),
– tlačna posoda (TP),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB),
– gasilski pas (GP),
– termo kamera (TK).
B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje 

in naprave):
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):

– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena 
podvozja starosti največ 5 let;

– pri nadgradnji starost podvozja ne sme prese-
gati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;

– prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000 
in PFPN 10-750 oziroma MB 8/8 – nove;

– potopne črpalke (PČ). 230 V, izdelane v skladu 
z DIN 14425, moč črpanja: min. 700 l/min ali več pri 
0 barih, z zaščitnim stikalom za zaščito porabnikov, 
z uporabo lastnega vira napetosti (agregatov) – PRCD-K 
– nove;

– agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agre-
gata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;

– zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
– nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.
Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prija-

vitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno 
ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki 
je predmet razpisa.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni 
razpis

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko 
društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali 
pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) 
v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila 
oprema nabavljena.

Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila 
za GZ v skladu z razpisnimi določili.

V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu 
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema 
nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i) 
o predaji opreme gasilskemu društvu, za katerega je bila 
nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni 
dokumentaciji.

PGD mora biti kategorizirano v skladu z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o or-
ganiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 
23/11 in 27/16 – v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani 
župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: GZS) ter vpisana v informacij-
ski gasilski sistem »VULKAN« (v nadaljnjem besedilu: 
»Vulkan«).

Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska 
zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki 
so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na 
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi 
pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremlja-
nje gasilskih enot (priloga Uredbe, poglavje I, točka 1).

Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska 
vozila PV-1 ali GVZ-1.

Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasil-
ska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno 
kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.

Izjemoma se bodo sofinancirala vozila, če:
– PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi 

vozilo GVC 16/25;
– PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 

kupi vozilo GVC 16/25;
– PGD kupi večje (dražje) vozilo, kot po kategori-

zaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že 
ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem 
mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je 
priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo 
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pri-
pada po kategorizaciji;

– PGD kupi manjše (cenejše) vozilo, kot po katego-
rizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih 
društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposob-
nost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni 
vrednosti vozila, ki je nabavljeno;

– PGD kupi novo vozilo GVM-1, ki zamenjuje obsto-
ječe vozilo istega tipa, pri čemer mora PGD v kombina-
ciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno 
sposobnost;

– PGD I. kategorije kupi vozilo AC za oskrbo s po-
žarno vodo;

– PGD kupi novo vozilo AC ali GVC 1+2, ki za-
menjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri čemer mora 
biti nabava tega vozila vključena v program razvoja in 
nabave opreme, ki ga potrdi župan občine in mora PGD 
že razpolagati z GVM-1;

– PGD II. kategorije kupi vozilo GVM-1, ob pogoju, 
da že razpolaga z voziloma GVC-16/24 in GV-2 (oziro-
ma GV-1).

Če PGD kupi vozilo AC za oskrbo s požarno vodo, 
ki ga do sedaj ni imelo v voznem parku, mora v kom-
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binaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno ope-
rativno sposobnost, nabava AC pa mora biti vključena 
v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan 
občine.

V primeru, da PGD pripada vozilo za gašenje gozd-
nih požarov, mora predhodno razpolagati z osnovnim 
operativnim vozilom po merilih.

Za vse navedene izjeme morajo PGD pred naku-
pom vozila pridobiti predhodno mnenje o ustreznosti 
podvozja in upravičenosti do sofinanciranja z razpisom.

V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena 
ogroženosti in operativni načrt. Tovrstni vlogi mora biti 
priloženo mnenje gasilskega regijskega poveljnika.

Če nabavljeno vozilo PGD-ja glede na kategorijo 
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa 
društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativ-
ne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na 
razpisu.

Sofinancirala se bodo le vozila za gašenje in reše-
vanje z višin (ALK, ZD, TD, GVCALK1-2, GVCTD 1-2, 
GVCZD 1-2), dokončana v celoti, po izdaji zapisnika 
o ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil 
pri GZS.

Vozila za gašenje in reševanje z višin nabavljena na 
podlagi Poziva za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa 
gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin (Uradni list 
RS, št. 98/15, 81/16, 80/17, 81/18 in 77/19), se s tem 
razpisom ne sofinancirajo.

Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777), se lahko na raz-
pis prijavi v celoti ali ločeno (podvozje in/ali nadgradnja).

PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, nave-
deno v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot glede na njegovo kategorijo ali v Vulkanu nima ažu-
riranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno 
za sodelovanje v razpisu.

Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg 
že navedenih pogojev upoštevala še predpisana mini-
malna starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in pred-
nostni vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni doku-
mentaciji.

PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pri-
stojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem 
imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili Uredbe 
imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme oziroma 
s strani župana občine podpisan načrt razvojnih pro-
gramov (NRP) za srednjeročne obdobje, dostavljen na 
GZS.

Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na 
razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno do-
kumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem 
redu in ustrezno speto,

– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s po-
datki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so 
priloga razpisni dokumentaciji,

– fotokopijo računa/ov za nabavljeno opremo, iz 
katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta 
storitve. Imena izdelkov na računu morajo biti skladna 
z imeni na seznamu tipizirane opreme (priloga 1),

– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fo-
tokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če 
tega nadomešča z nabavljenim,

– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, foto-
kopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz 
katerega je razvidno lastništvo,

– pri nabavi AC, mnenje župana o nabavi AC za 
oskrbo s požarno vodo,

– pri nabavi vozil – izjem, mnenje gasilskega regij-
skega poveljnika in mnenje upravičenosti do sofinan-
ciranja,

– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja 
in upravičenosti do sofinanciranja,

– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o pre-
vzemu gasilskega vozila, izdan s strani Komisije za 
pregled vozil GZS,

– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– s strani župana občine podpisan načrt razvojnih 

programov za srednjeročne obdobje (NRP)
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega je 

razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal lastnik 
PGD oziroma GZ, za katerega se je oprema nabavila 
(vpis PGD oziroma GZ v prometno dovoljenje).

3. Merila za razdelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomerne-

ga razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvi-

tost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s Ko-
eficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021 (Ministrstvo 
za finance, št. 007-617/2019/14 z dne 6. 1. 2020), kjer 
se kot manj razvite upoštevajo občine s koeficientom 
razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 97 občin 
(priloga), in sicer:

– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da 
se 90 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prija-
viteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter 
dodatno 10 % sredstev po istih merilih, izključno samo 
prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno 
s predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih 
občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter 
dodatno iz druge;

– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto 
prijavljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom do-
ločene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.

Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posa-
mezne skupine opreme:

Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posa-
mezno delitev se najprej razdelijo na dva deleža. Delež 
višine sredstev med opremo skupine A in opremo skupi-
ne B določi komisija za izvedbo razpisa, glede na vrsto 
in število prijavljene opreme, po obravnavi dopolnitev 
in ugovorov.

Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za 
posamezne vrste opreme, in sicer:

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih oblek,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov 
in dvodelnih oblek za gašenje požarov v naravi iz ara-
midnih vlaken,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov 
za gašenje požarov v naravi iz impregniranega bom-
baža,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih čelad,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih škornjev,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zašči-
tnih rokavic,

– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih 
aparatov (komplet),

– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih 
aparatov (komplet brez tlačne posode),

– delež sredstev za sofinanciranje tlačnih posod,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delov-

nih oblek tipa B,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
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– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež za sofinanciranje termo kamer,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil,
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih mo-

tornih brizgaln,
– delež sredstev za sofinanciranje potopnih črpalk,
– delež sredstev za sofinanciranje agregatov,
– delež sredstev za sofinanciranje zaščitnih stikal in
– delež sredstev za sofinanciranje nadtlačnih ven-

tilatorjev.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodišč-

ne vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste opre-
me, ki bodo tudi osnova za določitev višine sofinanciranja.

Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:

Oprema skupine a):

VRSTA OPREME VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS
(v EUR)

GZO Gasilska zaščitna obleka 700,00
KGP-A Kombinezon, dvodelna obleka (aramid. vl.) 320,00
KGP-B Kombinezon (imp. bombaž) 150,00
GZČ Gasilska zaščitna čelada 170,00
GZŠ Gasilski zaščitni škornji 120,00
GZR Gasilske zaščitne rokavice 60,00
IDA+TP Izolirni dihalni aparat (komplet) 1.300,00
IDA Izolirni dihalni aparat (komplet brez tlačne posode) 1.000,00
TP Tlačna posoda 300,00
GDO-B Gasilska delovna obleka (tip B) 140,00
IZP Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov) 620,00
NB Nahrbtna brenta 180,00
GP Gasilski pas 50,00

TK
Termo kamera
območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na 
beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180

3.000,00

 
Oprema skupine b): VREDNOST

GV GASILSKA OZNAKA VOZILA ZA CELOTNO 
VOZILO

SAMO
ZA PODVOZJA

SAMO
ZA NADGRADNJO

PV-1 24.000,00 20.000,00 4.000,00
GVZ-1 24.000,00 20.000,00 4.000,00
GV-1 67.000,00 37.000,00 30.000,00
GVV-1 85.000,00 45.000,00 40.000,00
GVV-2 140.000,00 65.000,00 75.000,00
GVC 16/15 180.000,00 80.000,00 100.000,00
GVC-16/25 180.000,00 80.000,00 100.000,00
GVC-16/24 160.000,00 70.000,00 90.000,00
GVC-24/50 190.000,00 85.000,00 105.000,00
GVM-1 34.000,00 30.000,00 4.000,00
GVGP-1 50.000,00 30.000,00 20.000,00
GVGP-2 143.000,00 70.000,00 73.000,00
GCGP-1 160.000,00 80.000,00 80.000,00
GCGP-2 175.000,00 85.000,00 90.000,00
GCGP-3 185.000,00 85.000,00 100.000,00
TRV 190.000,00 80.000,00 110.000,00
TRV-2D, TRVD 220.000,00 80.000,00 140.000,00
AC 163.000,00 78.000,00 85.000,00
ALK, TD, ZD, GVCALK 1-2, GVCZD 1-2, GVCTD 1-2 650.000,00 0,00 0,00
HTRV 87.000,00 45.000,00 42.000,00
Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777) 300.000,00 60.000,00 240.000,00

PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA
PFPN 10-1000, 10-750 (MB 8/8) VREDNOST

MB 12.000,00
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POTOPNA ČRPALKA
230 V, izdelane v skladu z DIN 14425, moč črpanja: min. 

700 l/min ali več pri 0 barih, z zaščitnim stikalom za zaščito 
porabnikov, z uporabo lastnega vira napetosti (agregatov) 

– PRCD-K

VREDNOST

PČ 1.500,00
AGREGAT

Izdelan po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA 
električne moči

VREDNOST

A 5.500,00
ZAŠČITNO STIKALO PRCD-K, -S

230 V (± 10 %), primerno za obremenitev najmanj 3,6 kW 
s tokovno zaščito najmanj 16A, kvarni tok odklopa max. 
30 Ma, min. IP 68 ali IP 55, kabel – H07RN, dolžine med 

vtikačem ter stikalom min 1,5 m z vodoodpornimi vtičnicami 
in stikalom, z gumbom za vklop ter izklop, zaščita da ni 
mogoč ponovni vklop v primeru okvare na vodniku ali 

porabniku, ohišje stikala je izdelano iz odpornejšega mat.

VREDNOST

PRCD 200,00
NADTLAČNI VENTILATOR

minimalna zahteva pretoka zraka: vsaj 20.000 m3/h VREDNOST

NV 3.000,00

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vre-
dnosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje 
tabele, in sicer:

starost vozila v letih  % od izhodiščne vrednosti za 
vozilo ali podvozje

1 80
2 70
3 60
4 50
5 50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za de-

litev pripada posamični vrsti opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med 

seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto 
na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih 
vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine 
opreme, in sicer:

vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene posamične 
vrste opreme iz skupine

x 100 = pripadajoč delež sredstev
za posamično vrsto opremevsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene

opreme iz te skupine

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinancira-
nje na enoto posamične vrste opreme:

Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene 
posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti 
se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste 
opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpolož-
ljivih sredstev za to vrsto opreme.

pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje posamične
vrste opreme

x 100 =  % sofinanciranja za enoto 
posamične vrste opremešt. kosov posamične

vrste opreme x izhodiščna vrednost 
posamičnega kosa

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza 
pogojem razpisa.

Minimalni znesek sofinanciranja:
V kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posa-

meznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50,00 €, se 
ne izplača.
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4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti 

sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, po-
sredovani z vlogo, ter podatki iz evidenc GZS do 6. 5. 
2020 (program nabave gasilske zaščitne in reševalne 
opreme, potrjen s strani pristojne GZ oziroma načrt ra-
zvojnih programov za srednjeročne obdobje (NRP), po-
datki iz gasilskega informacijskega sistema »VULKAN« 
ter ostali podatki, s katerimi razpolaga GZS).

Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem 
besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja 
pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD 
oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.

Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisi-
je z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma 
uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na 
način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne 
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za 
dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani 
komisije.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo 
razpisa, znaša 1.700.000,00 €, oziroma bodo sredstva 
razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih 
sredstev ob zaključku razpisa.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva 
nabavljena, in način financiranja opreme

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju 
od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020. Kot dokazilo za izpolnjeva-
nje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« 
v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob 
prijavi na razpis.

S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katere-
ga morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, 
način predložitve vlog ter opremljenost vlog

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sred-
stev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem 
sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi prilo-
gami poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: 
»Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana«. Rok za 
prijavo na razpis prične teči z dnem objave v Uradnem 
listu RS, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 6. 5. 
2020.

Vloga bo pravočasno oddana, če bo najkasneje na 
zadnji dan predpisanega roka zaključena v »Vulkanu« 
(status: poslano reševalcu) in oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka na zgoraj navedeni naslov.

Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem 

ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja 
označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge 
morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID 
številka (iz »Vulkana«) prijavitelja.

Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opre-
mljena in pravočasno posredovana na predhodno na-
vedeni naslov.

Neveljavne vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v prime-

ru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za 
posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme. 
Na obvestilo lahko prijavitelj poda pisni ugovor, in sicer 
v roku osmih dni od prejema na naslov: »Komisija za 
izvedbo razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub ljana«. 
Pisni odgovor komisije na ugovor je dokončen.

Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila ko-

misija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca 
razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 
7. 5. 2020. Odpiranje vlog ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo 
prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zašči-
tne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.

Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne 
pogoje, bo v mesecu avgustu 2020 objavljen na inter-
netni strani GZS.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na 
Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljub-
ljana (spletna stran: http://www.gasilec.net, elektronski 
naslov: adriana.cividini@gasilec.net).

Ministrstvo za obrambo  
Uprava RS za zaščito in reševanje

Št. 6316-3/2020-2 Ob-1704/20

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 
65/19; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih), v zvezi 
z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 
– ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – 
ZNOrg in 9/19) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja 
prijav za razpise – uradno prečiščeno besedilo (UPB4), 
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 
z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 
z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v 
nadaljevanju: metodologija) Javna agencija za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme 

(Paket 19)
1. Naziv in naslov agencije: Javna agencija za 

razi skovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va 30, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme 
v letu 2021 (Paket 19). Sofinancirajo se nakupi razi-
skovalne opreme, katere informativna predračunska 
nabavna vrednost za enoto prijavljene raziskovalne 
opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, 
najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medi-
cino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in druž-
boslovje.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: na razpis 
se lahko prijavijo javni raziskovalni zavodi, univerze in 
drugi javni zavodi (v nadaljevanju: prijavitelji), ki izvajajo 
javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki 
raziskovalnih programov oziroma infrastrukturnih pro-
gramov na podlagi dodeljene koncesije.
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4. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje 
nakupov raziskovalne opreme

Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje na-
kupov raziskovalne opreme so:

– znanstvena odličnost raziskovalcev;
– kakovost prijave podporne dejavnosti;
– potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in upo-

rabe pričakovanih rezultatov raziskav.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete. 

Vrednotenje kriterijev je določeno v metodologiji, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije.

5. Izbor prijav za sofinanciranje nakupov razisko-
valne opreme

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, 
kot ga določata pravilnik o postopkih in metodologija. 
Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo za raziskovalno 
opremo (v nadaljevanju: strokovno telo).

Strokovno telo točkuje posamezno prijavo na pod-
lagi kriterijev, določenih v drugem odstavku 130. čle-
na pravilnika o postopkih ter v metodologiji (poglav-
je Č – Raziskovalna oprema). Strokovno telo kot izloči-
tveni pogoj lahko upošteva raziskovalno opremo večje 
vrednosti, ki v Republiki Sloveniji že obstaja (najmanj 
140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in 
medicino ter najmanj 40.000 EUR za humanistiko in 
družboslovje). Pri tem mu je v pomoč seznam obstoječe 
raziskovalne opreme, ki je dostopen v sistemu SICRIS. 
Strokovno telo lahko pozove prijavitelje, da dodatno ute-
meljijo prijavo glede na obstoječo opremo.

Na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opre-
deljenimi kriteriji strokovno telo izdela predlog pred-
nostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov 
raziskovalne opreme in ga pošlje Znanstvenemu svetu 
ARRS (v nadaljevanju: ZSA) v obravnavo.

Če več prijav doseže enako število točk, o izboru 
prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme 
odloči ZSA na podlagi razprave o pomenu raziskovalne 
opreme za podporo raziskovalni dejavnosti prijavitelja. 
ZSA pri tem upošteva izhodišča raziskovalne strategije.

O izboru prijav za sofinanciranje nakupov razisko-
valne opreme odloči direktor s sklepom o izboru prijav 
na predlog sklepa ZSA o izboru prijav.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev 
javnega razpisa je 8.000.000,00 EUR. Razpis bo reali-
ziran skladno s proračunskimi možnostmi.

7. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raz-
iskovalne opreme: višina sredstev za sofinanciranje 
nakupov raziskovalne opreme znaša največ do 80 % 
nabavne vrednosti za raziskovalno opremo, ven-
dar sofinanciranje agencije ne more preseči višine 
800.000,00 EUR.

8. Izračun sofinanciranja ARRS
Višina sofinanciranja ARRS za posamezno prijavo 

se določi tako, da se ob sočasnem upoštevanju 7. točke 
tega razpisa, od prijavljene informativne predračunske 
nabavne vrednosti odšteje delež sredstev iz drugih vi-
rov. Sredstva iz drugih virov so sredstva, ki jih prijavitelj 
v prijavi navede kot:

– lastna sredstva, ki jih prijavitelj zagotovi sam in jih 
v prijavi dokazuje z izjavo o lastnih sredstvih z navedbo 
zneska sofinanciranja in

– sredstva drugih pravnih oseb – v primeru, ko 
prijavitelj dobi sredstva od tretjih oseb, jih dokazuje 
s podpisanim pismom o nameri ali predpogodbo ali 
pogodbo o sofinanciranju, v katerih je naveden znesek 
sofinanciranja.

Izbranim prijaviteljem ARRS po zaključenem naku-
pu izplača sredstva, in sicer:

– če bo dosežena nabavna vrednost nižja od pri-
javljene nabavne vrednosti raziskovalne opreme se pri 
izplačilu sredstev ARRS upošteva odobren  % udeležbe 
ARRS s prednostnega seznama prijav za nakup razi-
skovalne opreme;

– če bo dosežena nabavna vrednost višja od prija-
vljene nabavne vrednosti, ARRS izplača odobren zne-
sek iz prednostnega seznama prijav za nakup razisko-
valne opreme.

9. Zagotavljanje dostopnosti raziskovalne opreme
Način sofinanciranja in druge pogoje agencija s pri-

javiteljem uredi s pogodbo. Prijavitelj, ki bo na tem jav-
nem razpisu uspel, je dolžan nuditi zmogljivosti razisko-
valne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim 
raziskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji, 
če zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje razi-
skovalnih programov oziroma projektov, (so)financiranih 
iz državnega proračuna. Za uporabo zmogljivosti razi-
skovalne opreme morajo imeti sopogodbeniki izdelane 
cenike v skladu s Pravili za oblikovanje cen za uporabo 
raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o upora-
bi raziskovalne opreme, št. 007-3/2019-1, z dne 23. 1. 
2019. Ceniki morajo biti javno objavljeni.

Če izvajanje raziskovalnega programa, v zvezi s ka-
terim prijavitelj oddaja prijavo za sofinanciranje nakupa 
raziskovalne opreme, preneha še pred zaključkom na-
kupa raziskovalne opreme, prijavitelj pred izvedbo po-
stopkov za nakup raziskovalne opreme ARRS s pisno 
vlogo predlaga drug raziskovalni program, ki ga izvaja. 
Izjemoma prijavitelj predlaga prenos raziskovalne opre-
me na raziskovalni projekt (ko prijavitelj v letu 2021 
nima raziskovalnega programa). Prijavitelj k vlogi priloži 
izjavo, da bodo s predlaganim raziskovalnim progra-
mom/projektom zagotovljeni ustrezni pogoji za uspešen 
zaključek nakupa raziskovalne opreme ter izjavo, da bo 
raziskovalna oprema nudila zmogljivosti in povezane 
storitve za izvajanje raziskovalnih programov oziroma 
projektov, kot so bile navedene v prijavnem obrazcu. 
V zvezi z vlogo prijavitelja odloči s sklepom direktor 
na predlog ZSA. Če prijavitelj v letu 2021 nima niti 
raziskovalnega programa niti raziskovalnega projekta 
sofinanciranega iz proračunskih virov, ARRS odstopi od 
sofinanciranja nakupa raziskovalne opreme.

10. Dvojno financiranje ter upravičeni stroški: pri-
javitelj se zavezuje, da za enako raziskovalno opremo 
ne bo oddal več prijav. Prijavitelj mora zagotoviti, da 
pri predloženi prijavi za sofinanciranje raziskovalne opre-
me ne bo prišlo do dvojnega financiranja. Če bi ARRS 
s prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju nakupa 
raziskovalne opreme in ugotovila, da gre za primer dvoj-
nega financiranja, bo ARRS prekinila izplačilo sredstev 
in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo sredstev 
v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

11. Prijavna vloga
Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu: 

Obrazec ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2020
K prijavnemu obrazcu prijavitelj priloži:
– Priloga 1: Informativni predračun za nakup razi-

skovalne opreme. Če je informativnih predračunov več 
kot tri, prijavitelj predloži rekapitulacijo/specifikacijo in-
formativnih predračunov – obvezna priloga;

– Priloga 2: Izjava o lastnih sredstvih, v kateri je na-
veden znesek sofinanciranja – obvezna priloga;

– Priloga 3: Dogovor o sofinanciranju ali predpo-
godba ali pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše so-
financer, in v kateri je naveden znesek sofinanciranja 
– priloga, ki jo prijavitelj priloži, v primeru pridobitve 
sredstev, sofinanciran od drugih pravnih oseb.
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12. Način, oblika in rok za oddajo prijav
12.1 Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-

pisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu 

ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2020 na spletnem portalu 
ARRS eObrazci. Oddana prijavna vloga je popolna, če 
je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpi-
soma (zastopnik ali pooblaščena oseba prijavitelja in 
vodja raziskovalnega ali infrastrukturnega programa ali 
odgovorna oseba za oddajo prijavne vloge na ta razpis). 
Prijavna vloga mora biti oddana na spletnem portalu 
ARRS eObrazci do vključno 30. 4. 2020, do 14. ure.

12.2 Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik ali pooblašče-
na oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega ali infra-
strukturnega programa ali odgovorna oseba za oddajo 
prijavne vloge na ta razpis) nimata digitalnega potrdila, 
se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digi-
talno nepodpisana na spletni portal ARRS eObrazci 
(obrazec ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2020) in v tiskani 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja in vodje 
raziskovalnega ali infrastrukturnega programa ali od-
govorne osebe za oddajo prijave na ta javni razpis ter 
žigom prijavitelja.

Obe obliki prijavne vloge, elektronska brez kvali-
ficiranega digitalnega podpisa in tiskana, morata biti 
vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki 
(ovojnici) je lahko samo ena prijavna vloga.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojni-
ci, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za sofi-
nanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 19« 
in obvezno oznako prijave s spletnega portala ARRS 
eObrazci »ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2020« ter z na-
zivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Prijavna vloga brez digitalnega podpisa se šteje za 
pravočasno oddano, ko:

– je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci 
do 30. 4. 2020, do 14. ure in

– v tiskani obliki prispe v glavno pisarno ARRS do 
vključno 30. 4. 2020, do 14. ure ali je oddana priporo-
čeno na pošto v Sloveniji do 30. 4. 2020, do 14. ure 
(upošteva se poštni žig).

12.3 Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni 
razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis 
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za 
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim 
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, 
da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se pri-
java odpre). Prijava se šteje za popolno, če je oddana 
na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje 
vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni 
razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s pravilnikom o postopkih.

13. Obdobje sofinanciranja: sofinanciranje nakupov 
raziskovalne opreme se izvede za nakupe izvedene 
v letu 2021. Oprema mora biti dobavljena v letu 2021.

14. Datum in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav-
nih vlog bo predvidoma 4. 5. 2020 ob 10. uri na sedežu 
ARRS.

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

16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je dostopna na spletni strani ARRS (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na spletni strani ARRS 
http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po 
tel. 01/400-59-63, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po 
e-pošti: spresa.neziri@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-1725/20
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih 

poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020)
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni 

list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike 
Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 
in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Zakon o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18), 
Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je spre-
jelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 
22. 4. 2015, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list L 352/1, 24/12/2013), Shema de minimis z nazivom 
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de mi-
nimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I), Program 
dela in Finančni načrt SPIRIT Slovenija za leti 2020 in 
2021, ki ga je sprejel Svet agencije na 37. redni seji dne 
20. 11. 2019 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 6. 12. 2019, 
št. 302-23/2019/1, Pogodba št. C2130-20-080010 o iz-
vajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in 
tujih neposrednih investicij med Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizaci-
je, tujih investicij in tehnologije z dne 31. 1. 2020.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Izvajalski organ: Javna agencija Republike Sloveni-
je za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).

3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati 

mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini 
in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z in-
ternacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrira-
ne pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega 
poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:

– krepitev gospodarskega sodelovanja med Repu-
bliko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;

– spodbujanje rednih formalnih in neformalnih sti-
kov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, in-
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stitucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za 
poslovanje na tujem trgu;

– svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje 
velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na 
katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter 
tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;

– redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z ak-
tualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi 
v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo,

– promocijo slovenskega gospodarstva ter sloven-
skega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski 
poslovni klubi delujejo.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi 
rezultati:

– organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih 
poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim 
podjetjem;

– informiranje in svetovanje najmanj 600 sloven-
skim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,

– posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo 
na portalu Izvozno Okno.

3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih 

aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:

SKLOP AKTIVNOSTI OPIS AKTIVNOSTI POGOJI ZA UVRSTITEV AKTIVNOSTI
V POROČANJE IN ČRPANJE SREDSTEV

Organizacija in 
izvedba poslovnih 
dogodkov

– organizacija in izvedba poslovnega 
dogodka v obliki poslovne konference, 
foruma, okrogle mize, panela ali 
matchmakinga 

– predhodna najava dogodka v vsebinskem 
mesečnem poročilu*
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu 
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– udeležba najmanj 15 podjetij in institucij
– prisotnost tako slovenskih kot tujih podjetij
– traja najmanj 90 minut
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in 
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot 
sofinancerja na vabilu in programu*

– organizacija in izvedba gospodarske 
delegacije

– predhodna najava dogodka v vsebinskem 
mesečnem poročilu*
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu 
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– program delegacije sestavljen iz plenarnega dela 
in individualnih srečanj med udeleženimi podjetji
– udeležba najmanj 4 slovenskih in 8 tujih podjetij 
na delegaciji v tujini
– udeležba najmanj 8 slovenskih in 4 tujih podjetij 
na delegaciji v Sloveniji
– traja najmanj 4 ure
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in 
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot 
sofinancerja na vabilu in programu*

– organizacija in izvedba seminarja 
in informativne predstavitve načina in 
možnosti poslovanja na tujem trgu

– predhodna najava dogodka v vsebinskem 
mesečnem poročilu*
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu 
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– udeležba najmanj 10 slovenskih podjetij
– vsebuje predstavitev tujega poslovnega okolja, 
značilnosti poslovanja na tujem trgu, napotke 
podjetjem za prvi vstop in primere dobre prakse
– traja najmanj 60 minut
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in 
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot 
sofinancerja na vabilu in programu*

– organizacija in izvedba predstavitve 
slovenskega poslovnega in 
investicijskega okolja in ponudbe 
slovenskega gospodarstva v tujini

– predhodna najava dogodka v vsebinskem 
mesečnem poročilu oziroma direktno skrbniku 
pogodbe na SPIRIT Slovenija
– predhodni dogovor s skrbnikom pogodbe na 
SPIRIT Slovenija o vsebini predstavitve
– udeležba najmanj 10 tujih podjetij in institucij
– traja najmanj 60 minut
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in 
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot 
sofinancerja na vabilu in programu*
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SKLOP AKTIVNOSTI OPIS AKTIVNOSTI POGOJI ZA UVRSTITEV AKTIVNOSTI
V POROČANJE IN ČRPANJE SREDSTEV

Aktivna udeležba na 
poslovnih dogodkih

– udeležba zaposlenih v slovenskem 
poslovnem klubu in pogodbenih 
sodelavcev** kluba na poslovnih 
dogodkih, organiziranih s strani drugih 
poslovnih sub jektov, z namenom 
posredovanja informacij o tujem 
poslovnem okolju slovenskim podjetjem 
oziroma informacij o slovenskem 
poslovnem okolju tujim podjetjem

ni posebnih pogojev

Informiranje 
slovenskih in tujih 
podjetij

– direktno posredovanje informacij 
slovenskim podjetjem o tujem poslovnem 
okolju in poslovnih priložnostih na tujem 
trgu
– direktno posredovanje informacij 
tujim podjetjem (potencialnim kupcem 
slovenskih izdelkov/storitev oziroma 
potencialnim tujim investitorjem) 
o slovenskem poslovnem okolju in 
ponudbi slovenskega gospodarstva

ni posebnih pogojev

Poglobljeno 
svetovanje 
slovenskim podjetjem

– priprava informacij o tujem trgu po meri 
slovenskega podjetja
– zagotavljanje informacij o potencialnih 
tujih poslovnih partnerjih za slovensko 
podjetje
– pomoč pri vzpostavitvi stikov 
s potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji 
oziroma ustreznimi inštitucijami in 
organizacija sestankov
– organizacija predstavitve slovenskega 
podjetja in njegovih izdelkov/storitev pred 
skupino tujih podjetij – potencialnih tujih 
partnerjev 

– zagotovljeni stiki s potencialnih tujimi poslovnimi 
partnerji oziroma ustreznimi inštitucijami v kolikor 
projekt zahteva tudi pridobivanje dokumentacije 
in informacij od relevantnih zbornic, ministrstev in 
ostalih deležnikov
– opravljeni sestanki s potencialnimi tujimi 
poslovnimi partnerji ali inštitucijami oziroma 
opravljena predstavitev podjetja in njegovih 
izdelkov/storitev pred skupino tujih podjetij, 
potencialnih poslovnih partnerjev
– če poglobljeno svetovanje izvaja zunanji 
izvajalec, je potrebno predložiti reference 
izbranega izvajalca ter predstaviti postopek izbora

Zagotavljanje 
prispevkov za objavo 
na Izvoznem Oknu

– posredovaje poslovnih novic za objavo 
na Izvoznem Oknu
– posredovanje konkretnih poslovnih 
priložnosti za objavo na Izvoznem Oknu

– objava prispevkov na Izvoznem Oknu

Promocija 
slovenskega 
gospodarstva in 
poslovnega okolja

– priprava in posredovanje informacij 
o slovenskem gospodarstvu za tujo javnost
– priprava člankov in oglasov 
o slovenskem gospodarstvu za tuje medije
– zakup tujih medijev za objavo člankov 
in oglasov o slovenskem gospodarstvu
– promocija slovenskega gospodarstva 
na sejmih in dogodkih v tujini

– predhodna uskladitev vsebine promocijskih 
člankov in oglasov o slovenskem gospodarstvu, 
objavljenih v tujih medijih, s skrbnikom pogodbe 
na SPIRIT Slovenija

– vzpostavitev in delovanje showrooma

– najmanj 30 m2

– prostor na razpolago vsaj do 31. 12. 2020
– razstavljeni morajo biti tako produkti oziroma 
izdelki (kadar je to fizično mogoče) kakor tudi 
pisni oziroma slikovni material
– razstavljeni izdelki in gradiva najmanj 
10 slovenskih podjetij

Promocija 
slovenskega 
poslovnega kluba 

– promocija slovenskega poslovnega 
kluba na sejmih in poslovnih dogodkih
– priprava promocijskih člankov in 
oglasov o aktivnostih slovenskega 
poslovnega kluba
– zakup tujih medijev za objavo 
promocijskih člankov in oglasov
– priprava in izdelava promocijskih gradiv
– vzpostavitev ali tehnična prenova 
spletne strani (največ enkrat letno)

ni posebnih pogojev

* Pogoj velja le za dogodke, ki bodo izvedeni po podpisu pogodbe o sofinanciranju med slovenskim poslovnim 
klubom in SPIRIT Slovenija.

**Pogodbeni sodelavec kluba je oseba, ki za poslovni klub izvaja vse aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa in 
ima s poslovnim klubom v ta namen sklenjeno letno pogodbo o sodelovanju.
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V primeru izvajanja aktivnosti organizacije in iz-
vedbe poslovnih dogodkov, informiranja podjetij ter po-
globljenega svetovanja slovenskim podjetjem, se kot 
slovensko podjetje šteje podjetje, ki je registrirano v Re-
publiki Sloveniji, kjer ima tudi sedež in tam opravlja svojo 
dejavnost.

V primeru izvajanja aktivnosti organizacije in izved-
be poslovnih dogodkov ter poglobljenega svetovanja 
slovenskim podjetjem, se kot tuje podjetje šteje podjetje, 
ki je registrirano v tujini, kjer ima tudi sedež in tam opra-
vlja svojo dejavnost.

4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičeni prejemniki 
sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne 
osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslov-
nega kluba.

5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh 
pogojev, se zavrne.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna 
pojasnila in dokazila.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o so-
financiranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT Slo-
venija odstopil od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je 
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

5.1. Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je uradno registrirana pravna oseba 

v tujini – evidentirana v uradnem registru države, v kateri 
ima sedež. Prijavitelj je evidentiran v uradnem registru 
najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa.

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

3. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravil-
nosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih 
pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo ozi-
roma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofi-
nanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 
3 leta.

4. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme 
nanašati na sledeče izključene sektorje:

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremembi 

uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;

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

merih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi 

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

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

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

6. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške 
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, 
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sred-
stev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) 
(prepoved dvojnega sofinanciranja).

Prijavitelj za izvedene aktivnosti in z njimi pove-
zanimi upravičenimi stroški ni upravičen do povračila 
s strani SPIRIT-a, v kolikor je upravičen terjati povračilo 
teh stroškov od svojih pogodbenih partnerjev.

7. Prijavitelj se je seznanil in se strinja z vsemi 
pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji.

8. Prijavitelj izjavlja, da vse kopije, ki so priložene 
k vlogi, ustrezajo originalom.

9. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so po-
dane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

5.2. Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj izvaja aktivnosti slovenskega poslov-

nega kluba najmanj eno leto pred dnevom objave jav-
nega razpisa. Delovanje prijavitelja mora biti usmerjeno 
v gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in 
državo, v kateri ima prijavitelj sedež, kar mora biti razvi-
dno iz internih aktov prijavitelja.

2. Prijavitelj ima odprt svoj transakcijski račun v dr-
žavi, kjer je registriran.

3. Člani prijavitelja, za katere le-ta izvaja aktivno-
sti slovenskega poslovnega kluba, so zavezani plačati 
članarino, ki je vir financiranja aktivnosti slovenskega 
poslovnega kluba, kar mora biti razvidno iz internih ak-
tov prijavitelja.

Članarina mora biti s strani podjetja dejansko pla-
čana, dokazila o plačilu morajo biti priložena. V kolikor 
dokazilo o plačilu ni izdano oziroma zapisano v sloven-
skem ali angleškem jeziku, mora prijavitelj predložiti 
prevod, iz katerega je razvidno, kdo je plačnik in namen 
plačila članarine poslovnega kluba. V primeru, da je 
članarino v imenu podjetja vplačala fizična oseba, mora 
biti iz potrdila razvidno, za katero podjetje je bila člana-
rina vplačana.

4. Prijavitelj mora izkazati članstvo vsaj 15 podjetij 
v letu 2019, za katere izvaja aktivnosti slovenskega po-
slovnega kluba. Med podjetja štejemo tudi uradno registri-
rana gospodarsko interesna združenja podjetij, pri čemer 
se šteje eno združenje za enega člana. Med podjetja se 
štejejo tudi tista podjetja, ki so v slovenski poslovni klub 
včlanjena preko pooblaščenih fizičnih oseb teh podjetij.

5. Prijavitelj ima sprejet Program dela in Finančni 
načrt za leto 2020 ali drug ekvivalenten dokument, ki 
vsebuje tudi aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.

6. Prijavitelj zagotavlja zaprto finančno konstrukcijo, 
kar pomeni, da mora za izvajanje aktivnosti, ki so pred-
met tega javnega razpisa, zagotoviti lastna finančna 
sredstva vsaj v višini 20 % od načrtovanih finančnih 
sredstev.
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7. Prijavitelj ima kontaktno osebo, ki se s pred-
stavniki slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem 
jeziku.

8. Prijavitelj ima registrirano in aktivno delujočo 
spletno stran, na kateri so objavljene najmanj:

– informacije o storitvah, vezanih na delovanje slo-
venskega poslovnega kluba,

– ažurne informacije o aktivnostih, vezanih na de-
lovanje slovenskega poslovnega kluba,

– kontaktni podatki,
– povezava na spletne portale SPIRIT Slovenija 

www.izvoznookno.si, www.sloveniapartner.si in www.
investslovenia.si.

9. Prijavitelj ima v Republiki Sloveniji pooblaščenca 
za vročitve, ki v imenu sub jekta sprejema vse pošiljke 
SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, v postopku obravnavanja vloge prispele na 
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slo-
venskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 ter v času 
izvajanja pogodbe. Pooblaščenec je lahko fizična ali 
pravna oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem 
v Republiki Sloveniji.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo prijavitelji, ki 
lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo držav-
ne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) in 
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 L 352/1, 24/12/2013).

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev pri-
javitelja, lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna poja-
snila ali dokazila.

6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo 

postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki 
jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slove-
nija ali od nje pooblaščena oseba.

Vse pravočasne, pravilno označene in formalno po-
polne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo 
in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega 
razpisa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili 
iz 7. točke javnega razpisa.

Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pra-

vilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 12. točki 
javnega razpisa,

b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obve-
zne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,

c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega 
razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so nave-
deni na posameznih obrazcih.

V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev jav-
nega razpisa in/ali ni skladna s predmetom in namenom 
javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede, 
vloga pa se zavrne.

7. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo Št. točk
1 Prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva v letu 2019 70
2 Članstvo podjetij v letu 2019 20
3 Obseg in raznolikost načrtovanih aktivnosti v letu 2020 60

SKUPAJ 150

Način uporabe meril je opredeljen v poglavju IV. raz-
pisne dokumentacije.

Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, 
je 150.

Za sofinanciranje bodo lahko izbrani le tisti prijavite-
lji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 
40 točk.

Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi 
dodatno omejitev, in sicer da prijavitelj v okviru razpisa 
ne more prejeti več sredstev, kot je višina zaprošene 
subvencije, ki jo prijavitelj opredeli v točki 4.C. obrazca 
št. 1 »Prijava«, ki je del razpisne dokumentacije.

Iz ene države bo izbran le en prijavitelj, ki izvaja ak-
tivnosti slovenskih poslovnih klubov (v nadaljevanju: klub). 
V kolikor je država deljena na zvezne države ali zvezne 
dežele z lastno zakonodajno in izvršilno oblastjo, je lahko 
na razpisu izbran en klub za vsako zvezno državo/deželo. 
V kolikor bosta iz iste države oziroma zvezne države/de-
žele kandidirala dva kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo 
v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru enakega števi-
la točk klubov iz iste države oziroma zvezne države/dežele, 
sredstva dobi klub, ki ima več članov, oziroma v kolikor 
imajo klubi enako število članov, dobi sredstva klub, ki je 
dalj časa registriran. V kolikor so bili klubi registrirani na isti 
dan, dobi sredstva klub, čigar vloga je prispela prva.

8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 

izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 
450.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena 

v proračunu Republike Slovenije, na proračunski po-
stavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Republike Slovenije, PP 603210 – Spodbujanje inter-
nacionalizacije, za leto 2020.

V primeru spremembe višine proračunskih sredstev 
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za 
ta javni razpis.

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni 
razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev, 
prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene stro-
ške v višini največ 80 %.

Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Ured-

bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I).

Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-
moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena eno-
tnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz ka-
terih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč 
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dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči 
hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. 
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, 
če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje 
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja 
za to pomoč.

10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva

Koriščenje sredstev je možno v letu 2020.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prič-

ne s 1. 1. 2020 in traja do 18. 11. 2020.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 

bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičeno-
sti, razen v primeru aktivnosti vzpostavitve in delova-
nja showrooma, kjer so upravičene tudi aktivnosti, ki 
bodo plačane znotraj obdobja upravičenosti in izvedene 
po datumu obdobja upravičenosti, vendar najkasneje 
31. 12. 2020.

Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu 
je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za izplači-
lo, ki ga posreduje upravičenec.

Vzorec zahtevka za izplačilo je priloga obrazca št. 5 
»Vzorec pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.

Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov 
z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skla-
du z določbami javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu št. 5 »Vzo-
rec pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo je 
18. 11. 2020.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispe-
tje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija (razen 
v primeru iz tretjega odstavka te točke), se ne morejo 
uveljavljati kot upravičeni in ne bodo priznani za sofi-
nanciranje.

11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

AKTIVNOST UPRAVIČENI STROŠKI OMEJITEV DOKAZILA
Organizacija 
in izvedba 
poslovnih 
dogodkov

– stroški organizacije poslovnega 
dogodka
– stroški najema prostora in opreme za 
izvedbo poslovnega dogodka
– stroški postrežbe na poslovnem 
dogodku
– stroški promocije poslovnega 
dogodka (izdelava in pošiljanje vabil, 
izdelava promocijskih gradiv, panojev 
stojnic, medijske objave, vezane na 
promocijo dogodka)
– stroški predavateljev
– stroški prevajanja na poslovnem 
dogodku
– stroški dela zaposlenih, vezanih 
na pripravo, promocijo in izvedbo 
poslovnih dogodkov

– največ 70 % vrednosti 
pogodbenih sredstev

– fotokopije računov in drugih 
dokazil o nastanku upravičenih 
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih 
stroškov
– fotografije s poslovnega 
dogodka
– kopija vabila na poslovni 
dogodek in programa 
poslovnega dogodka
– seznam udeležencev 
poslovnega dogodka
– v kolikor poslovni dogodek 
organizira zunanji izvajalec 
in ne klub samostojno, mora 
klub predložiti podrobna 
pojasnila o stroškovniku in vse 
račune ter dokazila o plačilu 
za stroške, ki jih je imel 
zunanji izvajalec z organizacijo 
poslovnega dogodka

Aktivna 
udeležba na 
poslovnih 
dogodkih

– stroški dela zaposlenih in pogodbenih 
sodelavcev

– največ 30 % vrednosti 
pogodbenih sredstev

– dokazila o obračunu in 
izplačilu stroškov plač
– dokazila o nastalih stroških 
vezanih na aktivno udeležbo 
s strani pogodbenega sodelavca
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AKTIVNOST UPRAVIČENI STROŠKI OMEJITEV DOKAZILA
Informiranje 
slovenskih in 
tujih podjetij

– stroški dela zaposlenih – največ 5 ur na 
posamezno podjetje 

– v celoti izpolnjen Seznam 
opravljenih informiranj 
slovenskih in tujih podjetij, ki je 
del vsebinskega mesečnega 
poročila
– dokazila o obračunu in 
izplačilu stroškov plač

Poglobljeno 
svetovanje 
slovenskim 
podjetjem

– stroški dela zaposlenih, pogodbenih 
sodelavcev in zunanjih izvajalcev 

– največ 40 ur/podjetje 
oziroma največ 
1.800,00 EUR na 
posamezno podjetje 

– postopek izbora zunanjih 
izvajalcev, v kolikor svetovanja 
ne izvajajo zaposleni v klubu
– reference izbranega 
zunanjega izvajalca
– v celoti izpolnjeno poročilo 
o opravljenem individualnem 
svetovanju
– mnenje svetovanca in njegova 
pričakovanja
– fotokopije računov in drugih 
dokazil o nastanku upravičenih 
stroškov
– dokazila o obračunu in 
izplačilu stroškov plač
– dokazila o plačilu upravičenih 
stroškov 

Zagotavljanje 
prispevkov za 
portal Izvozno 
Okno

– stroški pridobivanja virov informacij in 
nakupa podatkovnih baz
– stroški prevajanja
– stroški dela zaposlenih v okviru 
zagotavljanja prispevkov za Izvozno 
Okno

– ni omejitev – posredovani prispevki za 
objavo na Izvoznem Oknu
– fotokopije računov in drugih 
dokazil o nastanku upravičenih 
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih 
stroškov

Promocija 
slovenskega 
gospodarstva 
in poslovnega 
okolja

– stroški priprave informativnih in 
promocijskih vsebin za tujo poslovno 
javnost
– stroški zakupa medijskega prostora 
v tujih medijih
– stroški promocije slovenskega 
gospodarstva na sejmih in dogodkih 
v tujini
– stroški prevajanja
– stroški najema prostora za showroom
– stroški opreme za showroom
– stroški dela zaposlenih v okviru 
promocije slovenskega gospodarstva 

– omejitev stroškov, 
vezanih na najem in 
opremo showrooma, 
v višini največ 25 % 
pogodbene vrednosti

– fotografije 
izvedenih predstavitev
– kopije medijskih objav
– kopije promocijskih gradiv
– seznam podjetij, katerih 
pro izvodi so razstavljeni 
v showroomu
– fotokopije računov in drugih 
dokazil o nastanku upravičenih 
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih 
stroškov

Promocija kluba – stroški vzpostavitve in tehnične 
prenove spletne strani
– stroški organizacije in 
izvedbe predstavitve na sejmih in 
dogodkih
– stroški zakupa medijskega prostora 
za objavo promocijskih vsebin
– stroški izdelave promocijskih gradiv
– stroški dela zaposlenih v okviru 
promocije kluba

– največ 20 % vrednosti 
pogodbenih sredstev

– fotografije 
izvedenih predstavitev
– kopije promocijskih gradiv
– kopije medijskih objav
– fotokopije računov in drugih 
dokazil o nastanku upravičenih 
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih 
stroškov
– dokazila o obračunu in 
izplačilu stroškov plač

Podrobno so upravičeni stroški opredeljeni v po-
glavju III. razpisne dokumentacije.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

12. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in 

skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodil na obrazcih.
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Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je opre-
mljena z obrazcem št. 4 »Naslovnica za ovojnico«, ki je 
del razpisne dokumentacije.

Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni 
javni razpis bremenijo prijavitelja.

Javni razpis bo odprt do vključno 17. 4. 2020, do 
13. ure.

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na 
naslov SPIRIT Slovenija do vključno 17. 4. 2020, do 
13. ure.

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Sloveni-
ja, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostav-
ljena na sedež SPIRIT Slovenija.

13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v pro-

storih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh 
po datumu za prispetje vlog.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki 
bodo pravilno označene.

Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge 
bodo s sklepom zavržene.

Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravo-
časnih in pravilno označenih vlog.

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo komi-
sija prijavitelja pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopol-
nitev vlog je osem dni od prejema poziva. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji v roku za dopolnitev ne bodo 
dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

Postopek in način izbora je naveden v razpisni 
dokumentaciji.

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Po strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog bo 
komisija pripravila končni predlog finančne podpore. Na 
osnovi končnega predloga finančne podpore bo odgo-
vorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena 
oseba s sklepom odločila o razdelitvi sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Hkrati s sklepom o dodelitvi sredstev bodo upravi-
čenci preko pooblaščenca za vročitve v Republiki Slo-
veniji pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec 
v roku osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
na poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

Upravičenec sredstev je dolžan v tridesetih dneh 
po prejemu pogodbe o sofinanciranju posredovati dva 
podpisana izvoda pogodbe na naslov SPIRIT Sloveni-
ja, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana. 
V nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od podpisa 
pogodbe.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/.

15. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so na-
vedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT 
Slovenija http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-na-
rocila.

16. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu 
posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zago-
tovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja va-
rovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno ured-

bo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje 
na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu 
osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministr-
stva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministr-
stvu/varstvo_osebnih_podatkov/.

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 lah-
ko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj 
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču pri-
javitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

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

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

17. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov spk@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najka-
sneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vlo-
ge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja 
najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
http://www.spiritslovenia.si/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije,  
tujih investicij in tehnologije
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Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v na-
daljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 
19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZUIJK), 
prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega od-
stavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor pro-
jektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vse-
bine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski 
filmski center, javna agencija Republike Slovenije objav-
lja naslednji javni razpis: Javni razpis za sofinancira-
nje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih 
projektov – 2020.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 
13. 3. 2020 dalje objavljeno na spletnem mestu Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 430-0010/2020-3(610) Ob-1658/20

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20) in Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 
49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2020 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračun-

ska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za 
leto 2020 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci – 
pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega 
prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci 
(v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2020 na območju 
Mestne občine Murska Sobota na področju mladine.

Predmet javnega razpisa so: projekti za izvajanje 
letnega programa na področju dejavnosti mladih v Me-
stni občini Murska Sobota.

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti 

na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska 
Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na 
vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mla-
dinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni 
občini Murska Sobota.

Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otro-
kom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju 
Mestne občine Murska Sobota.

3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti pro-
jekte na področju delovanja mladih v letu 2020 v Mestni 
občini Murska Sobota.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo 

dejavnost na področju mladinske dejavnosti:

– mladinske organizacije,
– študentske organizacije,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe 

javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kul-
turni delavci.

Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, mora iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na 
območju Mestne občine Murska Sobota in ne sme imeti 
neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine 
Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz 
proračuna Mestne občine Murska Sobota,

– svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine 
Murska Sobota,

– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega 
projekta,

– prijavitelj lahko z istim programom kandidira samo 
na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – UPB),

– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota 
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih orga-
nizira Mestna občina Murska Sobota.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prija-
vitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne ob-
čine Murska Sobota.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav 
prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za so-
delovanje, komisija ne bo obravnavala.

6. Višina sredstev: okvirna vrednost vseh razpolo-
žljivih sredstev v letu 2020 znaša 9.000,00 €. Razpisana 
sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo 
proračuna iz postavke 18052002 Sofinanciranje progra-
mov za mladino.

7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo za-

dostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za 

otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
– število vključenih v projekt,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udele-

žence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le 
simboličen,

– projekt presega splošno kakovostno raven svoje-
ga okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 

morajo biti porabljena v letu 2020.
9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem 

roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso 
zahtevano razpisno dokumentacijo.

9.1. Obvezne priloge k vlogi:
– v celoti izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahte-

vanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni 
dokumentaciji
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– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna re-
gistrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni 
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)

– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
9.2. Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja 

vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih 
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema 
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi 
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.

10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo 

mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 
14. 4. 2020 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni 
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka 
mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: mla-
dinski projekti«, na zadnji strani ovitka mora biti naved-
ba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki 
ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. 
Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napi-
sane v slovenskem jeziku. Vsaka prijava za posamezen 
projekt mora biti v ločeni ovojnici.

Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elek-
tronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: dar-
ja.kadis@murska-sobota.si.

Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, 
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem 
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v dolo-
čenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpi-
sa, se zavržejo.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije 
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi 
podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi 
prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da 
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za jav-
nost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, 
dne 16. 4. 2020.

12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji 
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izi-
du javnega razpisa.

13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in korišče-
njem sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Me-
stna občina Murska Sobota podpisala pogodbo, mo-
rajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, 
dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem 
sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, 
brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s po-
ročili in dokazili.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska 
Sobota, vsak delovni dan.

15. Dodatne informacije: dodatne informacije 
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po 
tel. 02/525-16-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. More-
bitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektron-
ski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-so-
bota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0011/2020-2(173) Ob-1659/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska So-
bota za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20) in Statuta 
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 
– UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina 
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov v MOMS 
v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji 

in izobraževanju ter prostem času predšolskih  
in osnovnošolskih otrok

1. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je 
izbor projektov in programov s področja podpornih sto-
ritev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, 
ki bodo na območju MOMS izvedeni v letu 2020. Cilj 
javnega razpisa preko programov v šolah je omogočiti 
kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in 
interesnih dejavnosti v okviru šole ter predšolskim in 
osnovnošolskim otrokom na območju MOMS omogočiti 
kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega 
časa, jih spodbujati k ustvarjalnosti in zagotoviti prosto-
časne ter preventivne aktivnosti v prostem času in času 
šolskih počitnic.

2. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
Sklop I) Programi in projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje programov in projektov dopolnilnih in interesnih de-
javnosti osnovne in glasbene šole iz MOMS. Z razpisom 
želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje 
učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.

V okviru tega sklopa so samo za osnovne šole in 
glasbeno šolo iz MOMS razpisane teme:

– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih 
tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetni-
ku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene 
učence,

– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih 
ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja inte-
resnih dejavnosti po posameznih področjih,

– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela 
šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, orga-
nizacija tedna otroka, program veselega decembra …,

– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok 
na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih 
področij,

– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno 
sodelovanje preko razpisnih projektov,

– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih 
športnih programov in tekmovanj,

– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano 
vadbo športne rekreacije,

– organizacija taborov,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, ta-

borov in delavnic …),
– sodelovanje z drugimi šolami.
Sklop II) Programi in projekti s področja prostoča-

snih in aktivnosti osnovnošolskih otrok
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje prostočasnih in preventivnih programov za osnov-
nošolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo drugi 
zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni 
kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, izvajajo 
z osnovnošolsko populacijo določene programe:
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– izvajanje programa delavnic, taborov, tekmovanj, 
prireditev, natečajev, ki ne spadajo v redni program 
osnovne šole.

Pod sklop III) Programi in projekti za predšolske 
otroke

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanci-
ranje programov in projektov za predšolske otroke na 
območju MOMS, ki jih izvajajo zavodi, društva, klubi, 
samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zve-
ze ter druge organizacije za določene programe pred-
šolskih otrok:

– sodelovanje predšolskih otrok v krožkih, intere-
snih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in 
tabore iz različnih področij.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelji morajo imeti sedež na območju MOMS in 
delujejo na območju MOMS najmanj eno leto. Vsebina 
vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom 
tega javnega razpisa.

Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Sklop I)
– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih 

ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska So-
bota;

Sklop II in III)
– Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, 

samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organiza-
cije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov 
izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo dolo-
čene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota, 
ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za program 
s katerim kandidirajo na razpis.

3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami 
v predmetu razpisa,

– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo 
samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebin-
sko različnima programa ali projekta,

– prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni 
med 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020,

– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB).

4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma 

razširjeno dejavnost znaša do:
Sklop I) 23.000,00 EUR, postavka 19031005 Doda-

tni programi v osnovnih šolah
Sklop II) 4.000,00 EUR postavka 19031005 Dodatni 

programi v osnovnih šolah
Sklop III) 16.000,00 EUR postavka 19021001 Do-

datni programi v vrtcih
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za leto 2020 morajo biti porabljena do 15. 12. 2020.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vla-

gatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna 
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska So-
bota, do vključno 14. 4. 2020 oziroma najpozneje ta dan 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani 

mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji 
levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: 
Sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 
2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraže-
vanju – Sklop I, ali Sofinanciranje programov in projektov 
v MOMS v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgo-
ji in izobraževanju – Sklop II, ali Sofinanciranje programov 
in projektov v MOMS v letu 2020 s področja podpornih 
storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop III«.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto 
za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Me-
stne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota, dne 17. 4. 2020. V primeru nepopolnih izpol-
njenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno 
pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni 
od prejema pošte.

9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnje-
ne bodo vse vloge:

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-
čen v 7. točki tega razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-
stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije,

– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in poseb-

nih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne 
dokumentacije,

– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril 
za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za pre-
veritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 
osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na na-
slov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 
Murska Sobota.

Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki 
je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na 
dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovni-
ku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno 
vložena pritožba se zavrže.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Mur-
ska Sobota, vsak delovni dan.

11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlaga-
telji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma 
po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-30, 
e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

 Ob-1660/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20) in Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 
49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2020

na področjih:
A) Socialnega varstva
B) Programi Društev upokojencev
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C) Posebni programi na področju socialnega var-
stva

D) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali ne-

profitnih organizacij in društev ter zavodov, ki delujejo na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, 

ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva,

2. programi za aktivno preživljanje prostega časa 
otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi 
počitnicami,

3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in 
preventivni programi za delo z mladimi,

4. programi vključevanja socialne izključenosti in-
validnih oseb,

5. programi za svetovanja, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi te-
žavami v duševnem zdravju,

6. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami 
in otroki,

7. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih 
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih 
drog ter drugih oblik zasvojenosti.

Pod B)
1. programi Društev upokojencev za programe, ki 

v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne iz-
ključenosti starostnikov.

Pod C)
1. programi ki vključujejo pripravo in dostavo to-

plih obrokov za občane zaradi revščine, ki jih izvajajo 
humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu 
na področju socialnega varstva, programi Območnih or-
ganizacij RK za zmanjševanje socialne izključenosti ob-
čanov zaradi revščine in dejavnost materinskih domov.

Pod D)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v jav-

nem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za promocijo zdravja v Mestni občini 

Murska Sobota,
3. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za 

zdrav način življenja,
4. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-

ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 
javni razpis

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo pro-
gram, ki so predmet razpisa za A, ali B, ali C, ali D, 
področja. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje, da so:

1. javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavo-
di, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejav-
nosti razpisanih programov,

2. dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske 
skupnosti,

3. 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 in zdravstvene potrebe svojih članov,

4. invalidske in humanitarne organizacije kot prosto-
voljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in 
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene 

na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih 
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

5. druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske 
programe na področju sociale in zdravstva ali občinske 
programe izboljšanja kvalitete življenja za občane MO 
Murska Sobota,

6. vloga mora biti dana v skladu z Zakonom 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2),

7. prijavitelji se lahko prijavijo le na enem področju 
razpisa, ali A, ali B, ali C ali D, in sicer največ s štirimi 
programi,

8. prav tako se ne bodo sofinancirali programi pri-
javitelju, če se je prijavil z istim programom na druge 
razpise v okviru Mestne občine Murska Sobota za sofi-
nanciranje programov,

9. če se društvu ali organizaciji že financira isti 
program iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, 
se jim program ne sofinancira, na podlagi tega razpisa,

10. za programe, ki se izvajajo enkrat letno, kot so 
strokovna predavanja, delavnice, konference in drugo, 
morajo prijavitelji v obrazcu razpisa navesti okvirno kje 
in kdaj se bo prijavljeni program izvajal, saj v nasprot-
nem primeru program ne bo ocenjen.

Izvajanje programov se mora nanašati na območje 
MO Murska Sobota oziroma njene občane.

III. K prijavi na javni razpis se obvezno priloži:
1. Izpolnjeno prijavo na razpis, obrazce z vsemi 

zahtevanimi podatki.
2. Odločbo oziroma sklep o registraciji (od upravne 

enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in 
zavode, ki so registrirani za opravljanje socialno varstve-
nih storitev; namesto odločbe ali sklepa o registraciji se 
lahko predloži odločba o statusu društva ali organizacije, 
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva).

3. Potrdilo oziroma drugo dokazilo prijaviteljev, ki 
nimajo sedeža v Mestni občini Murska Sobota/potrdilo 
AJPES-a ali druga dokazila, da imajo enoto v Murski 
Soboti ali da program izvajajo za občane Mestne občine 
Murska Sobota – seznam članov ali uporabnikov.

4. Seznam članov društva ali organizacije prija-
vitelj poda, če je število članov oziroma uporabnikov 
do vključno 100. Člani in uporabniki morajo biti občani 
Mestne občine Murska Sobota. Navede se priimek in 
ime ter naslov stalnega bivališča, člana ali uporabnika.

5. Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pra-
vico, da kadarkoli v času izvajanja programa, vpogleda 
v seznam članov društva ali organizacije, ki imajo nad 
100 članov in so občani Mestne občine Murska Sobota 
in v listo prostovoljcev, ki so vključeni v program.

6. Za programe, ki se izvajajo enkrat letno, kot so 
strokovna predavanja, konference in drugo, prijavitelji 
podajo seznam udeležencev programa oziroma listo 
prisotnosti ob danem zahtevku za izplačilo odobrenih 
sredstev za program.

IV. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za leto 2020 za po-

samezno področje so sledeča:
A) Socialnega varstva 18.000,00 EUR,
B) Programi Društev upokojencev 17.200,00 EUR,
C) Posebni programi na področju socialnega var-

stva 74.800,00 EUR,
D) Zdravstveno varstvo 6.200,00 EUR.
Sredstva predvidena za posamezno področje, se 

lahko prerazporedijo na drugo področje, če se glede na 
prijavljene programe pokaže potreba po prerazporeditvi.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-
čine Murska Sobota za leto 2020, na področju Socialno 
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varstvo drugih ranljivih skupin, na proračunski postavki 
20046000 – sofinanciranje preventivnih programov, kon-
to 4120-00 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam in na področju, Preventivni programi zdra-
vstvenega varstva, proračunska postavka 17061000 – 
preventivni programi, konto 4120-00 – tekoči transferi 
neprofitnim organizacijam in ustanovam.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2020 
morajo biti porabljena v letu 2020.

VI. Merila za izbor programov
Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lah-

ko v skladu z javnim interesom na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva na območju Mestne občine 
Murska Sobota, če je to potrebno, po prostem preudarku 
ocenjuje in odloča o sofinanciranju programov.

Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob pri-
merjavi istovetnih programov in ob upoštevanju speci-
fičnosti posameznih programov. Programi, ki po merilih 
ne dosežejo do 25 točk, se ne bodo sofinancirali. Kon-
kretnejša merila za izbor programov bodo objavljena in 
določena v razpisni dokumentaciji tega razpisa.

VII. Merila za dodelitev sredstev
1. Programi lahko prejmejo sredstva v višini do 80 % 

vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja progra-

ma/projekta – stroški dela redno in honorarno zapo-
slenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem pro-
grama, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven 
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški 
supervizije za strokovne delavce.

3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela upo-
števala veljavne predpise oziroma cena stroškov dela za 
posamezno področje.

4. Investicije ne bodo sofinancirane!
5. Materialni stroški programov se bodo krili tako, 

da bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov 
in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenila 
nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri 
višine sredstev se bo upoštevala nujnost posamezne-
ga stroška za izvajanje programa ter primerjava višine 
stroškov na uporabnika med posameznimi istovetnimi 
programi.

Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne 
bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki, 
ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo 
in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki pro-
grama bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede 
na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom 
finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih stro-
kovnih ravnaj in drugih aktivnosti, s katerimi program 
dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena 
višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila 
za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega 
sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen 
in zadolžen za čim bolj racionalno uporabo sredstev 
in to na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega 
programa.

VIII. Način sofinanciranja programov
O dodelitvi sredstev na predlog komisije, odloči di-

rektor mestne uprave, ki izda sklep o dodelitvi sredstev. 
Zoper sklep je v osmih dneh možno vložiti pritožbo. 
O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna. 
Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinancira-
nju programov za leto 2020:

a. izvajalcem programov, katerih programi bodo 
prejeli do vključno 3.500,00 EUR, bodo sredstva na-
kazana enkrat letno, po izstavitvi zahtevka za nakazi-
lo sredstev. K zahtevku morajo biti priložena dokazila 
(računi ali druge enakovredne knjigovodske listine) za 

odobreni program, v skladu z veljavno zakonodajo ter 
dokazila o plačilu teh stroškov, in sicer najmanj v vre-
dnosti višine zahtevka, skupno največ do višine po-
godbeno opredeljenega zneska sofinanciranja. Izvajalec 
mora predložiti tudi druga dokazila o izvedbi programa, 
kot npr. slikovni material, vabila na dogodek, liste priso-
tnosti udeležencev, poročila medijev, podpise izvajalcev 
aktivnosti ipd.

b. izvajalcem programov, katerih programi bodo 
prejeli več kot 3.500,00 EUR, bodo sredstva nakazova-
na mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, 
po izstavitvi zahtevka s strani izvajalca programa za 
nakazilo za posamezni mesec v letu 2020. K zahtevku 
morajo biti priložena dokazila (računi ali druge enakovre-
dne knjigovodske listine) za odobreni program, v skladu 
z veljavno zakonodajo ter dokazila o plačilu teh stroškov, 
in sicer najmanj v vrednosti višine zahtevka, opredelje-
nega skupno največ do višine pogodbeno opredelje-
nega zneska sofinanciranja. Izvajalec mora predložiti 
tudi druga dokazila o izvedbi programa, kot npr. slikovni 
material, vabila na dogodek, liste prisotnosti udeležen-
cev, poročila medijev, podpise izvajalcev aktivnosti ipd.

IX. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
a. Ponudniki morajo ponudbo oddati na obrazcu 

2020 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje progra-
mov s področja socialnega varstva in zdravstvenega 
varstva na območju Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2020, za sofinanciranje programov – program pod 
točko A, ali B, ali C, ali D«.

b. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo (Obrazec 2020) na vložišču Mestne občine Murska 
Sobota, Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9. do 
12. ure, pri Manueli Hochstetter ali na spletni strani Me-
stne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si. Vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresi-
rani po telefonu vsak delavnik med 9. in 12. uro na Od-
delku za negospodarske dejavnosti, tel. 02/525-16-29 
– mag. Rofina Bernjak.

c. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potreb-
no poslati v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina 
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Na 
kuverto se zalepi obrazec »Oprema vloge«, ki je del 
razpisne dokumentacije.

d. Rok za oddajo ponudb je 14. 4. 2020.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če 

je zadnji dan roka za oddajo oddana na vložišču Me-
stne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali 
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka.

1. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe 
bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega po-
stopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne 
bodo oddane na predpisanem obrazcu.

Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumen-
tacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan 
v točki IX/c. Ponudbe z več programi so lahko oddane 
v eni kuverti.

2. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb priče-
la dne 17. 4. 2020.

3. Odpiranje bo na Mestni občini Murska Sobota in 
ne bo javno.

4. Ponudniki bodo o izboru programov, ki jih bo 
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota obveščeni 
v roku 45 dni od dneva, ko bo končano odpiranje po-
nudb.

e. Posebni pogoji:
1. Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pra-

vico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, v kolikor na 
razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
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2. Da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota 
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih orga-
nizira Mestna občina Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0020/2020-3(620) Ob-1661/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-

resa za kulturo – ZUJIK Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 10/20) Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2020 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je 

sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: pro-
gramov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: 
MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 
2020.

2. Razpisna področja in cilji
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov 

v letu 2020 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost lju-

biteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in 
umetnostjo ter delujejo v MOMS.

Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev 
na področju kulture v letu 2020. MOMS bo sofinancirala 
stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, 
ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2020 na obmo-
čju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje 
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.

3. Splošni pogoji
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-

štva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program 
prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo 
drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sred-
stev po tem razpisu niso upravičene.

Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna 
društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru 
društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem 
na javnem razpisu:

– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;

– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega organa 

društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno leto.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, 

prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev 
programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost 
razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpi-
sa, je 10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v pro-
računu MOMS za leto 2020 na proračunski postavki 
18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev, 
konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organiza-
cijam in ustanovam.

6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor programov za vsa razpisna po-

dročja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predlože-

nega programa,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je 

bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhun-
sko, uspešno in odmevno,

– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-

grama (kadrovska, tehniška in organizacijska usposob-
ljenost, realnost ciljev in izvedbe programa),

– kontinuiteta in večletno izvajanje programa,
– število članov društva oziroma sekcije,
– raven prijavljenega programa dosega oziroma 

presega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
programi, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih programov za leto 2020.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2020. Zadnji rok 
za predložitev zahtevka in poročila je 1. 12. 2020.

8. Rok razpisa: razpis je odprt od 13. 3. 2020 do 
14. 4. 2020.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi programa na javni razpis 

priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju pro-

grama.
Vloga za posamezni program se pošlje tudi v elek-

tronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: dar-
ja.potocnik@murska-sobota.si.

Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh 
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti ku-
verti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi 
2020 – dejavnost«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne 
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
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11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnju-
je le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna 
vloga: kulturni programi 2020 – dejavnost« z obvezno 
navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vlo-

ge predvidoma 15. aprila 2020. Če se zaradi števila 
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec 
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do 
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavi-
telj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
s sklepom zavržena.

Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki 
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku 
razpisnega roka.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
programa.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na de-
jansko realizacijo v proračunu.

13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku 
za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska 
Sobota, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslo-
vu darja.potocnik@murska-sobota.si

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0019/2020-3(620) Ob-1662/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 10/20) Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih 

projektov (v nadaljevanju projekti), ki jih bodo prijavite-
lji izvajali v letu 2020 na področju kulture na območju 
Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na 
naslednjih področjih:

– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno 

v 2 sklopa:
– raznovrstni kulturni projekti s področij javnega 

razpisa,
– mednarodni kulturni projekti s področja sodob-

nega plesa.

2. Namen in cilj razpisa: namen razpisa je finančno 
podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili 
raznolikost kulturne ponudbe ter spodbujali aktivnosti 
na področju kulture, katerih realizacija bo imela ugodne 
učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj 
razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 
2020, ki se bodo izvajali v MOMS in so usmerjeni v ra-
zvoj in dostopnost kulture v MOMS.

3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali 
druge organizacije na področju kulture ter organizacije 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kultu-
re) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo 
ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje 
profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in 
posredovanjem javnih kulturnih dobrin,

– pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične 
osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,

– projekti vezani na MOMS.
Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obvezno-

sti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz 
proračuna MOMS,

– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega 
projekta,

– prijavitelj lahko z istim projektom kandidira samo 
na en javni razpis v MOMS,

– da se na povabilo MOMS brezplačno vključi v pro-
mocijske aktivnosti, ki jih organizira MOMS,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – UPB2).

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo 
projekte, ki bodo izvajani v letu 2020. Če prijavitelj pri-
pravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prija-
vitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do MOMS,
– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, 
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, 
ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-

nih za predmet razpisa, je 22.000,00 EUR. Sredstva 
so predvidena v proračunu MOMS na proračunski po-
stavki 18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih dru-
štev in ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi nepro-
fitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Tekoči 
transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve.

MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnihkoli posledic razveljavi, razdeli le določen del 
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razpoložljivih sredstev ter v primeru nezadostnega šte-
vila prijaviteljev, prerazporedi sredstva iz enega sklopa 
v drugi sklop. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede 
na dejansko realizacijo v proračunu.

Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2020 sofi-
nancirala naslednje sklope kulturnih projektov:

Oznaka Razpisno področje Višina razpisanih 
sredstev v €

 sklop 1 raznovrstni kulturni 
projekti

18.000,00

 sklop 2 mednarodni kulturni 
projekti s področja 
sodobnega plesa

4.000,00

Skupaj: 22.000,00

6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna po-

dročja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predlože-

nega projekta,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je 

bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhun-
sko, uspešno in odmevno,

– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-

jekta (kadrovska, tehniška in organizacijska usposoblje-
nost, realnost ciljev in izvedbe projekta),

– kontinuiteta in večletno izvajanje projekta,
– raven prijavljenega projekta dosega oziroma pre-

sega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2020.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2020. Skrajni rok 
za predložitev zahtevkov in poročil je 30. 10. 2020.

8. Razpisni rok: razpis je odprt od 13. 3. 2020 do 
14. 4. 2020.

9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti 
s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni projekt 2020«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne 
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga za posamezni projekt se pošlje tudi v elek-
tronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: dar-
ja.potocnik@murska-sobota.si.

10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopol-
njuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vlo-
ga: kulturni projekt 2020« z obvezno navedbo na katero 
vlogo se dopolnitev nanaša.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vlo-

ge predvidoma 15. aprila 2020. Če se zaradi števila 

prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec 
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do 
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavi-
telj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
s sklepom zavržena.

Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki 
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku 
razpisnega roka.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
projekta.

12. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko 
dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na 
vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 
vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30 
in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh MOMS 
www.murska-sobota.si.

13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku 
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 
(Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@mur-
ska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0021/2020-3(620) Ob-1663/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 10/20) Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na področju 

kulture, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna 
občina Murska Sobota

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira pro-
jektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe de-
lovanja ljubiteljskih kulturnih društev v Mestni občini 
Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).

2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti 
nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih 
kulturnih društev v MOMS.

3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna 

društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za 
opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo 
kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji 
lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele 
teh, ki bodo realizirani v letu 2020.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

Na razpis se ne morejo prijaviti javne organizacije 
oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in zasebni 
zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj z istim 
projektom ne more kandidirati na druge javne razpise 
ali pozive MOMS.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
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ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, 
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev 
projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost raz-
položljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 
8.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu 
MOMS za leto 2020 na proračunski postavki 18035002 
Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski 
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna po-

dročja so:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje 

programa,
– število članov društva,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in pro-

mociji MOMS,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje 

društev na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in traj-

nejše delovanje društev na področju kulture,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2020.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2020. Skrajni rok 
za predložitev poročila o izvedbi in zahtevka je 30. 10. 
2020.

8. Rok razpisa: razpis je odprt od 13. 3. 2020 do 
14. 4. 2020.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis 

priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 

(vključno z izjavo),
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju pro-

jekta.
Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredo-

vati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elek-
tronski naslov darja.potocnik@murska-sobota.si.

Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh 
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti ku-
verti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti 
2020-kultura«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne 

bodo upoštevane. V primeru, da posamezni vlagatelj 
na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga 
poslana v ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnju-
je le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna 
vloga: investicijski projekti 2020-kultura« z obvezno na-
vedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 

16. aprila 2020. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec 
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do 
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavi-
telj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
s sklepom zavržena.

Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki 
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku 
razpisnega roka.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis 
po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic raz-
veljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko 
realizacijo v proračunu.

13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku 
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 
(Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@mur-
ska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

 Ob-1666/20
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov 

organizacij in društev na področju humanitarnih de-
javnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni list 
RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje progra-
mov organizaciji in društev na področju humanitarnih 
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka 
o proračunu Občine Straža za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 80/19) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list 
RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13), objavlja Občina Straža, 
Ulica talcev 9, 8351 Straža

javni razpis
za financiranje programov organizacij in društev 
na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev 

interesnih in stanovskih dejavnosti občanov  
in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2020

1. Predmet razpisa in višina razpisanih sred-
stev: predmet razpisa je sofinanciranje programov or-
ganizacij in društev na področju humanitarnih dejav-
nosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov in njihovih združenj v Občini Straža v višini 
10.355,00 EUR iz proračunske postavke 18023.

2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
programov: organizacije, društva, združenja in zveze, 
ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, 
ter interesnih in stanovskih dejavnosti.
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3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 
javni razpis:

– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini 
Straža,

– društva, ki delujejo na področju humanitarnih de-
javnosti, imajo lahko sedež tudi izven območja Občine 
Straža, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine 
Straža,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini in ostalo dokumentacijo,

– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti,

– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o re-
alizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

4. V letu 2020 bomo sofinancirali naslednje pro-
grame:

– programi neprofitnih izvajalcev na področju hu-
manitarnih dejavnosti,

– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki 
imajo svoj sedež v Občini Straža,

– programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki 
imajo svoj sedež izven območja Občine Straža.

Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati 
na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali 
na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov orga-
nizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, 
ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov 
in njihovih združenj v Občini Straža. Dodeljena sredstva 
bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 
2020.

5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti 

kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 
Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na 
javni razpis za sofinanciranje humanitarnih, stanovskih 
in interesnih dejavnosti 2020«. Na hrbtni strani ovojni-
ce mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za 
oddajo vlog je 3. 4. 2020. Komisija bo upoštevala vloge, 
ki bodo prispele do 3. 4. 2020 na naslov Občina Straža, 
Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, 
se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana 
priporočeno v navedenem roku, do vključno do zadnje-
ga dne (poštni žig, 3. 4. 2020). Osebno oddana vloga 
se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana 
v glavno pisarno na naslovu Občina Straža, Ulica tal-
cev 9, 8351 Straža, do 12. ure, 3. 4. 2020.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vlo-
ge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 9. 4. 2020 in ne bo javno. Vloge 

prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna 
komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija). 
V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga nepopolna 
in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh 
odpravi pomanjkljivosti oziroma da vlogo ustrezno do-
polni.

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba 
na župana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pri-
tožbi mora vlagatelj opredeliti razloge, zaradi katerih 
vlaga pritožbo.

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe, 
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev.

7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije do-

bite pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-550, e-pošta andre-
ja.kren@obcina-straza.si.

Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni 
strani Občine Straža in v časopisu Stražan.

Občina Straža

 Ob-1667/20
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih pro-

gramov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS, 
št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov 
na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu 
Občine Straža za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) in 
6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 
27/08 in 38/13), objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 
8351 Straža

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov v Občini 

Straža za leto 2020
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sred-

stev: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih progra-
mov v Občini Straža v višini 18.175 EUR, iz proračunske 
postavke 18007 sofinanciranje programov društev na 
področju kulture v višini 13.020,00 EUR, 18043 Kulturne 
prireditve v višini 5.154,00 EUR.

2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
kulturnih programov:

– društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in 

posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni 
programi v interesu občine in so vpisani v razvid samo-
stojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,

– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizaci-
je, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju kulture,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 

javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini 

Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na 

področju kulturne,
– da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v ob-

činski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske 

(sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organiza-
cijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članih in imajo ureje-
no dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva 
(velja za društva), ter da delujejo v skladu z zakonom,

– da občini redno posredujejo podatke o članstvu, 
poročila o organizaciji programov in doseženih rezulta-
tih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravlje-
nih vajah in nastopih,

– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2020 bomo sofinancirali naslednje pro-

grame:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost 

društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbene dejav-
nosti, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, 
folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofi-
nanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),

– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja imajo pod 

enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih progra-
mov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini 
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinan-
ciranje programov v letu 2020.
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5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti 

kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 
Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na jav-
ni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini 
Straža za leto 2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog 
je 3. 4. 2020. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo 
prispele do 3. 4. 2020 na naslov Občina Straža, Ulica 
talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, 
da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporoče-
no v navedenem roku, do vključno zadnjega dne (poštni 
žig, 3. 4. 2020). Osebno oddana vloga se šteje, da je 
prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno 
na naslovu Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, 
do 12. ure, 3. 4. 2020.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vlo-
ge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 9. 4. 2020 in ne bo javno. Vloge, 

prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna 
komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija). 
V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga nepopolna 
in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh 
odpravi pomanjkljivosti oziroma da vlogo ustrezno do-
polni.

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba 
na župana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pri-
tožbi mora vlagatelj opredeliti razloge, zaradi katerih 
vlaga pritožbo.

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe, 
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev.

7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije do-

bite pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-550, e-pošta andre-
ja.kren@obcina-straza.si.

Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni 
strani Občine Straža in Uradnem listu RS.

Občina Straža

Št. 122-0009/2020-202 Ob-1669/20
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Pravna podlaga:
– Zakon 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, 54/17 in 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A in 28/19)

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

– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno gla-
silo slovenskih občin št. 16/2016)

– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za so-
financiranje dejavnosti in programov s področja soci-
alnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10).

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje dejavnosti in programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne 
na Koroškem za leto 2020.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem oziroma je njihov program dejavno-

sti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo dejavnost soci-
alnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno 
v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načr-
tovanih dejavnosti in programov;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine 
Ravne na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in javne 
ustanove).

Pravico do sofinanciranja dejavnosti in programov 
s področja socialnega in zdravstvenega varstva imajo:

Za izvajanje redne dejavnosti
– organizacije in društva s področja socialnega in 

zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom 
o društvih,

– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samo-

pomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da 
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in 
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so 
pomoči potrebni.

Za izvajanje razvojnih programov
– organizacije in društva s področja socialnega in 

zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom 
o društvih,

– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samo-

pomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da 
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in 
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so 
pomoči potrebni,

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na po-
dročju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo 
programe v Občini Ravne na Koroškem ali za občane 
Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za dopolnitev 
njihove redne registrirane dejavnosti,

– prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, 
katerih osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali 
zdravstvenega varstva, vendar delujejo v javnem inte-
resu in izvajajo razvojne programe z elementi socialne 
ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čim bolj enako-
pravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine 
Ravne na Koroškem v okolje.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa:

V skupni višini 25.000 €, od tega:
A: za izvajanje rednih dejavnosti v višini 20.500 €
B: za izvajanje razvojnih programov v višini 4.500 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 

podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v dvakratnem znesku, in sicer prva polovica 
dodeljenega zneska do konca meseca julija 2020 in 
druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca 
novembra 2020. Prejemniki sredstev morajo sredstva 
porabiti do 31. 12. 2020.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do torka, 14. 4. 2020, v zaprti kuverti v sprejemni 
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik 
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – Zdravstveno in socialno varstvo – 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.
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Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 15. 4. 2020, ob 
16. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, 
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 13. 3. 2020.

11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis 
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce, 
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.

12. Dejavnosti in programi morajo biti finančno 
ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo 
Poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2019.

13. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
meril in kriterijev za vrednotenje dejavnosti in progra-
mov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, 
navedene v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih 
za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10), ki je priloga razpi-
sne dokumentacije.

14. Podrobne informacije dobite na Uradu za ope-
rativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem 
pri Darji Čepin, višji svetovalki II, tel. 02/82-16-022 ali 
GSM 031/384-137.

15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju dejavnosti in programov.

16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 014-0005/2020-202 Ob-1670/20
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 

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

– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 16/2016),

– Pravilnik o sofinanciranju društvenih programov 
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Ko-
roškem (Uradni list RS, št. 62/07).

3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje dru-
štvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, 
ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem 
in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna 
v letu 2020.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov

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 oziroma da je program 
njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Ob-
čine Ravne na Koroškem,

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresni-
čevanje načrtovanih dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu v Občini 
Ravne na Koroškem.

5. Pravico do sofinanciranja društvenih programov 
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Ko-
roškem imajo:

– društva in organizacije, ustanovljene v skladu 
z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja, 
razen društev s področij kulture, športa, socialnega in 
zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih 
dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostoj-
nih pravilnikov o sofinanciranju.

6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa, znaša v skupni višini 
7.707 €.

7. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 
2020. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2020.

8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do torka, 14. 4. 2020, v zaprti kuverti v sprejemni 
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik 
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – programi splošnega značaja – 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 mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

9. Odpiranje ponudb bo v sredo, 15. 4. 2020, ob 
9. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, 
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

10. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 13. 3. 2020.

12. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis 
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce, 
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.

13. Dejavnosti in programi morajo biti finančno 
ovrednoteni in navedeni viri financiranja.

14. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
meril za finančno vrednotenje programov in dejavnosti 
splošnega značaja, navedenih v Pravilniku o sofinan-
ciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega 
značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 
št. 62/07), ki je priloga razpisne dokumentacije.

15. Podrobne informacije dobite na Uradu za ope-
rativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem 
pri Darji Čepin, višji svetovalki II, tel. 02/82-16-022 ali 
GSM: 031/384-137.

16. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju dejavnosti in programov.

17. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 430-0022/2019-6(600) Ob-1671/20
Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 

17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, 
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 (Uradni list 
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RS, št. 10/20), Statuta Mestne občine Murska Sobota 
(Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17), 
Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota 
(Uradni list RS, št. 44/18) in Letnega programa športa 
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020

javni razpis
za sofinanciranje Letnega programa športa  
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020
Sofinancira se Letni program športa v Mestni občini 

Murska Sobota za leto 2020 (v nadaljevanju: LPŠ).
I. Naziv in sedež izvajalca razpisa: naročnik javne-

ga razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 
ul. 2, 9000 Murska Sobota.

II. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za 

sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini 
Murska Sobota za leto 2020 (v nadaljevanju: JR), je do-
ločena v uvodu tega dokumenta.

III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje naslednjih športnih programov in področij 
športa:

A) Športni programi
1.0. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
2.0. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami
3.0. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport
4.0. Kakovostni šport
5.0. Vrhunski šport
6.0. Šport invalidov
7.0. Športna rekreacija
8.0. Šport starejših
B) Razvojne dejavnosti v športu
1.0. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu
1.1. Založništvo v športu
1.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija (pod-

pora športu)
C) Organiziranost v športu
1.0. Organiziranost v športu
1.1. Delovanje športnih društev in zvez
D) Športne prireditve in promocija športa
1.0. Športne prireditve in promocija športa
1.1. Občinske športno-promocijske prireditve za po-

delitev priznanj v športu
IV. Pogoji za kandidiranje na JR
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje 

izvajanja LPŠ imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinancira-

nje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljav-
nimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih 
programov (ena od dejavnosti ali glavna dejavnost),

– izvajajo športne programe/področja športa skla-
dno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter 
izpolnjujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe/področja 
športa:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 
ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader 
za opravljanje strokovnega dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so raz-
vidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, 
zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

Za izpolnjevanje prostorskih pogojev se šteje skle-
njena pogodba z lastnikom ali upravljavcem objekta ali 
prostorov, kjer se programi izvajajo, razen v primeru, če 
se dejavnost izvaja na prostem, v tem primeru je pogoj 
izpolnjen.

Izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom 
o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 44/18).

Vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB2).

Upravičeni izvajalci LPŠ v skladu z odlokom so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrira-

ne in imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,
– zavodi, pravne osebe, samostojni podjetniki po-

samezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti 
v športu v Mestni občini Murska Sobota,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ure-
ja ustanove in so registrirane v Mestni občini Murska 
Sobota,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 
ki izvajajo športne programe določene z LPŠ v Mestni 
občini Murska Sobota,

– zasebni športni delavci v Mestni občini Murska 
Sobota.

V. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanci-
ranje

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 
320.000,00 €.

Predvidene višine sredstev, ki so namenjene izved-
bi razpisanih športnih programov in področij športa so:

Naziv Predvidena razpisana 
sredstva v €

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 9.000
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 1.200
3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 136.000
4. Kakovostni šport 71.000
5. Vrhunski šport 9.000
6. Šport invalidov 5.500
7. Športna rekreacija 15.000
8. Šport starejših 1.600
9. Razvojne dejavnosti v športu 5.000
10. Organiziranost v športu 54.000
11. Športne prireditve in promocija športa 12.700
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Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 na postavki: 
18051013 Letni program športa.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje športnih progra-
mov in področij športa

Izbrani športni programi in področja športa bodo 
sofinancirani iz proračunskih sredstev namenjenih za 
Letni program športa za leto 2020 na osnovi Odloka 
o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Pogo-
ji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ v Mestni občini 
Murska Sobota so sestavni del odloka.

Za najem športne dvorane ali drugih objektov se 
izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe šport-
nega objekta.

VII. Obdobje porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za izvajanje Letnega programa športa v Mestni 
občini Murska Sobota za leto 2020 morajo biti porablje-
na v letu 2020.

VIII. Rok za predložitev vlog in način oddaje vlog
Vloga za sofinanciranje Letnega programa športa 

v Mestni občini Murska Sobota za leto 2020 mora biti iz-
delana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.si. 
Kopijo podpisane in ožigosane vloge skupaj z vzorcem 
podpisane pogodbe s strani zakonitega zastopnika iz-
vajalca programa športa in področij športa ter skupaj 
z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, vlagatelji od-
dajo v skladu z navodili iz tega poglavja, in sicer:

Vlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigo-
sane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe 
ter skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, 
oddati na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali 
poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 
vključno 31. 3. 2020 na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Šteje 
se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za predložitev vlog oddana na pošti s pripo-
ročeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine 
Murska Sobota.

Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno 
označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

– naslov vlagatelja (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina Murska So-

bota),
– pripis »Ne odpiraj – vloga«, Javni razpis za so-

financiranje Letnega programa športa v Mestni občini 
Murska Sobota za leto 2020.

IX. Datum in način odpiranja vlog
Strokovna komisija za vodenje postopka javnega 

razpisa bo pravočasno prispele vloge odpirala od dne 
1. 4. 2020. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila 
popolnost prejetih vlog in, če izpolnjujejo razpisne pogo-
je. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo 
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.

Vlagatelji, ki bodo vložili nepopolne vloge, bodo 
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da vloge dopol-
nijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni od prejema poziva 
k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne 
bodo dopolnili v predpisanem roku, se s sklepom za-
vržejo.

X. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
JR: vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
športnih programov in področij športa, bo župan Mestne 
občine Murska Sobota sklenil pogodbe o sofinanciranju.

XI. Osebe pooblaščene za dajanje informacij o JR: 
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo za-
interesirani dobili pri strokovnem sodelavcu za šport, 
Zavoda za kulturo, turizem in šport: Goran Gutalj (ZKTŠ 

Murska Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), 
GSM: 031/792-969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.

XII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka pri-
javnega roka dosegljiva preko spletne aplikacije www.
lps-ms.si, spletne strani Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Mestne občine Murska Sobota: www.zkts-ms.si 
in spletne strani Mestne občine Murska Sobota: www.
murska-sobota.si/.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 410-53/2020 Ob-1676/20
Na podlagi Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, 

št. 3/17, v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Koper za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 11/19) Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 

2019/2020
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij štu-

dentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih pro-
gramih v študijskem letu 2019/2020, in sicer 5 štipendij 
za študij v Republiki Sloveniji in tujini.

Štipendije za študij v Republiki Sloveniji bodo pode-
ljene samo za naslednja področja oziroma ožja področja 
izobraževanja (Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacij-
skega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni 
list RS, št. 46/06 in 8/17)):

– umetnost,
– naravoslovje, matematika in statistika,
– informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
– tehnika, pro izvodne tehnologije in gradbeništvo,
– kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
– zdravstvo.
Višina štipendije znaša:
– za študij v Republiki Sloveniji: 220,00 EUR
– za študij v tujini: 350,00 EUR.
1. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti 

dodiplomskega in podiplomskega študija, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– študenti prvega letnika dosegajo povprečno oce-
no vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega 
letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavlja-
nja štipendije najmanj 4,30, študenti višjih letnikov pa 
povprečno oceno vseh opravljenih številčno ocenjenih 
izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko 
leto uveljavljanja štipendije najmanj 8,50;

– študenti dodiplomskega študija ob prvem vpisu 
v prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplom-
skega študija pa ne starejši od 26 let;

– so državljani Republike Slovenije;
– imajo ob prijavi najmanj 3 leta neprekinjeno stalno 

prebivališče v Mestni občini Koper;
– mesečni bruto dohodek na družinskega člana 

v preteklem letu ne presega 1.600,00 EUR;
– niso v delovnem razmerju, niso vpisani v eviden-

co brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa 
zasebnika ali samostojnega podjetnika in

– niso prejemniki druge štipendije, razen v primeru, 
če je prijavitelj prejemnik državne štipendije.

Študenti, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, 
ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Slo-
veniji. V primeru ocen, ki jih je vlagatelj dosegel zunaj 
Republike Slovenije in ne ustrezajo ocenam v skladu 
s predpisi s področja šolstva ali visokega šolstva v Re-
publiki Sloveniji, mora vlagatelj zagotoviti prevod listin 
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v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževal-
ne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije 
izvede pretvorbo ocen v slovenski ocenjevalni sistem 
ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega 
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji 
izobraževalni ustanovi.

Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, 
ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alinee te točke, če ima-
jo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu 
v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katerega 
uveljavljajo pravico do štipendije.

2. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu »Vloga 
za dodelitev štipendije za študijsko leto 2019/2020«, 
ki ga dobite na spletnih straneh Mestne občine Koper 
www.koper.si ali osebno dvignete v sprejemni pisarni 
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, mora vla-
gatelj priložiti:

– dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto 
2019/2020 (v kolikor kandidat za dodelitev štipendije 
za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za dodelitev 
štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpi-
tih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo 
o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega 
vpisa, sicer se vloga zavrže);

– dokazilo o učnem uspehu predhodnega letnika 
izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja 
pravica do štipendije oziroma dokazilo o opravljenih 
izpitih; za študente v tujini še prevod listin v slovenski 
jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove 
ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega 
(akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji 
izobraževalni ustanovi;

– morebitna dokazila o izjemnih dosežkih na po-
sameznem področju, pridobljenih izven rednih šolskih 
oziroma študijskih obveznosti. Upoštevajo se potrdila 
in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih 
oziroma študijskih letih;

– izjavo, da ima kandidat ob prijavi stalno prebivali-
šče v Mestni občini Koper neprekinjeno najmanj 3 leta;

– izjavo, da je kandidat državljan Republike Slo-
venije;

– življenjepis europass;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem 

razmerju, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opra-
vlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostoj-
nega podjetnika in podpisano izjavo kandidata, da ni 
prejemnik druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen 
morebitne državne štipendije;

– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih čla-
nov kandidatove družine za leto 2018 in potrdilo o vpisu 
za družinske člane, ki se šolajo.

3. Pri dodeljevanju štipendije se upoštevajo merila 
iz odloka (objavljen na spletni strani www.koper.si).

4. Rok za oddajo prijave
Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu: »Vlo-

ga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2019/2020«. 
Prijava je popolna, če vsebuje vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, navedena v točki 2. javnega razpisa 
in na vlogi.

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pripo-
ročeno pošiljko najkasneje do 3. aprila 2020 na naslov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in si-
cer v času uradnih ur.

Prijave, prejete po tem roku, bo štipenditor štel za 
nepravočasne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora 
biti v spodnjem desnem kotu zapis: »Ne odpiraj – Vloga 
za dodelitev štipendije 2019/2020 št. 410-53/2020«. Na 
hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.

Obravnavane bodo le pravilno označene, popolne 
in pravočasne vloge.

5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno 
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za 
oddajo prijav.

Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper 
in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o šti-
pendiranju.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so na 
voljo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine 
Koper, Beti Reisman, tel. 05/66-46-246 ali 05/66-46-239 
ali po elektronski pošti: beti.reisman@koper.si.

Mestna občina Koper

Št. 430-19/2020 Ob-1679/20
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje 

ob Savi za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19), Odloka 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpa-
dne vode na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni 
list RS, št. 111/13, 33/17), Uredbe o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 
76/17 in 81/19), Tehničnega pravilnika o objektih in na-
pravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih 
voda (Uradni list RS, št. 3/14), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15), objavlja Občina Zagorje ob Savi

javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev  

za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa 
malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 

črpališč za komunalne odpadne vode v Občini 
Zagorje ob Savi v letu 2020

l. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina 
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega 
razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za 
sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih (po-
sameznih ali skupnih) komunalnih čistilnih naprav (v 
nadaljevanju: MKČN) do 50 PE (populacijski ekvivalent) 
na območju Občine Zagorje ob Savi oziroma dodelitev 
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upra-
vičenih stroškov nakupa hišnih črpališč za komunalne 
odpadne vode (v nadaljevanju: hišna črpališča) na ob-
močjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna 
priključitev na javno kanalizacijo (aglomeracije 7514 – 
Loke pri Zagorju in 7622 – Zagorje ob Savi).

III. Upravičenci
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto nalož-

bo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna 
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni 
upravičen.

Naložba mora biti pred vložitvijo vloge zaključena.
MKČN
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofi-

nanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki ozi-
roma solastniki oziroma imetniki stavbne pravice na 
obstoječih stanovanjskih objektih zgrajenih pred letom 
2003 na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo stal-
no prebivališče v Občini Zagorje ob Savi, objekti pa se 
nahajajo:
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– izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni pred-
videna izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, 
v objektu pa je prijavljeno stalno prebivališče;

– znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zara-
di nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvide-
na izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofi-
nanciranja izgradnje MKČN so upravičena tudi društva, 
ki imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, za objekt, ki je 
v lasti društva, namenjen izvajanju društvene dejavnosti 
in se nahaja na območju Občine Zagorje ob Savi:

– izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni pred-
videna izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja;

– znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zara-
di nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvide-
na izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Hišna črpališča
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen so-

financiranja izgradnje hišnega črpališča so upravičeni 
lastniki oziroma solastniki oziroma imetniki stavbne pra-
vice na obstoječih stanovanjskih objektih na območju 
Občine Zagorje ob Savi, ki imajo stalno prebivališče na 
območju Občine Zagorje ob Savi, kjer je zgrajena javna 
kanalizacija in je obvezna priključitev na javno kanali-
zacijo (aglomeracije 7514 – Loke pri Zagorju in 7622 – 
Zagorje ob Savi), ker ni možna izgradnja gravitacijskega 
kanalizacijskega hišnega priključka.

IV. Okvirna višina: sredstva so zagotovljena v pro-
računu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020, pod pro-
računsko postavko PP 91217 – Sofinanciranje malih 
čistilnih naprav, in sicer v višini 17.000 EUR. Sredstva se 
bodo dodeljevala do porabe zagotovljenih proračunskih 
sredstev, potem se javni razpis zapre.

V. Višina subvencije
MKČN
Višina subvencije za posamezno MKČN je 40 % 

upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR 
za posamezno stavbo.

V primeru sofinanciranja skupne MKČN za več 
stanovanjskih stavb je do enake subvencije (do 40 % 
upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR) 
upravičena vsaka posamezna stavba, vendar seštevek 
vseh subvencij za skupno MKČN, ne sme presegati 40 % 
vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno MKČN.

Višina subvencije za posamezno MKČN za objekte 
v lasti društev je 100 % upravičenih stroškov z DDV, ki 
vključujejo tudi gradbena dela.

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme,
– strošek gradbenih del (*velja samo za objekte 

v lasti društev),
– strošek Poročila o prvih meritvah za MKČN 

z zmogljivostjo do 50 PE,
– strošek geološko geotehničnega poročila.
Hišna črpališča
Višina subvencije za posamezno hišno črpališče 

je 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 
300,00 EUR za posamezno stavbo.

V primeru sofinanciranja skupnega hišnega črpali-
šča za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije 
(do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 
300,00 EUR) upravičena vsaka posamezna stavba, ven-
dar seštevek vseh subvencij, ne sme presegati 40 % 
vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno hišno 
črpališče.

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme vključno z DDV.
Pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje 

mora biti v celoti poravnan komunalni prispevek za pri-
klop na javno kanalizacijo.

VI. Pogoji in merila za pridobitev sredstev: pogoji in 
merila za pridobitev sredstev so podrobneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti od začetka razpisa do vključno 

30. 11. 2020 oddane v zaprtih pisemskih ovojnicah, 
s pripisom »Ne odpiraj – razpis MKČN oziroma hišna 
črpališča 2020«. Na zadnji strani pisemske ovojnice 
morajo biti navedeni podatki vlagatelja vloge (ime in 
priimek, naslov).

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali 
oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

VIII. Odpiranje in obravnava vlog: odpiranje ter 
obravnavo vlog bo izvedla posebna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala 
enkrat mesečno, in sicer vsako prvo delovno sredo 
v mesecu za vloge prispele v preteklem mesecu. Od-
piranje vlog ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega 
razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od 
odpiranja vlog. Z upravičenci bo sklenjena pogodba za 
dodelitev nepovratnih sredstev.

IX. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi 
z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je od dne-
va objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi 
http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan na Občini Zagorje ob Savi – 
Sprejemna pisarna, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje 
ob Savi. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi 
po elektronski pošti.

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
in razpisno dokumentacijo: za morebitna dodatna poja-
snila v zvezi z razpisom se lahko za tehnična vprašanja 
obrnete na Iva Vrtačnika na tel. 03/56-55-703 ali po 
e-pošti: ivo.vrtacnik@zagorje.si oziroma Milana Fakina 
na tel. 03/56-67-704 ali po e-pošti: milan.fakin@komu-
nala-zagorje.si. V primeru pravnih vprašanj, pa se lahko 
obrnete na Lucija Baš na tel. 03/56-55-715 ali po e-pošti: 
lucija.bas@zagorje.si.

Občina Zagorje ob Savi

 Ob-1683/20

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 13/16, 79/16 in 26/19), na podlagi Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16) 
in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 79/19) Občina Krško, CKŽ 14, 8270 
Krško, objavlja

javni razpis
Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih 

priključkov in malih čistilnih naprav (MKČN)  
za komunalne odpadne vode v občini Krško  

v letu 2020
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-

ranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in 
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 
50 PE (populacijskih enot) v občini Krško.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individual-

nih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini 
Krško,
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– društva s sedežem v občini Krško, ki predložijo 
Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.

2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega kana-
lizacijskega priključka:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 
objekt zgrajen po letu 1967 ali odločbo za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na pod-
lagi določil 118. člena Gradbenega zakona uporabno 
dovoljenje,

– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti 
skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za iz-
vedbo priključitve, ki so navedeni v PRILOGA 1,

– pri izgradnji in izračunu je potrebno upošteva-
ti najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko 
omrežje,

– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija, 
imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom 
skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je 
izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil 
potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno 
kanalizacijo.

3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 

objekt zgrajen po letu 1967 ali odločbo za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na pod-
lagi določil 118. člena Gradbenega zakona uporabno 
dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro-
ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje 
8. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne od-
padne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali ko-
munalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 
10. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne 
vode, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 
76/17 in 81/19),

– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij, 
znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, ra-
zen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanali-
zacijsko omrežje nesorazmerno draga – informacije si 
vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., 
Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgra-
dnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim 
občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 73/12, 84/13) obvezuje priključiti na 
javno kanalizacijo,

– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) se ma-
lih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstve-
nih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih 
območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi 
KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini 
Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.

4. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prosto-

ra zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov 
na teh območjih (Uradni list RS, št. 78/19) so določena 
naslednja merila:

– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad, 
Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95 % upravi-
čenih stroškov investicije;

– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Le-
skovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) do 82 % upra-
vičenih stroškov investicije;

– ostali v območju občine Krško do 70 % upraviče-
nih stroškov investicije.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kr-

ško za leto 2020, pod proračunsko postavko 4055 – 
ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in 4120 v višini 
64.500,00 EUR.

Finančna sredstva zagotovljena v proračunu so 
namenjena za:

– sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih 
priključkov v okvirni višini 32.000,00 EUR in

– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni vi-
šini 32.500,00 EUR.

Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te toč-
ke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev 
v proračunu.

IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 

2017 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami raču-
nov.

Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski 
objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem ali z odločbo, 
da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi dolo-
čil 118. člena Gradbenega zakona, uporabno dovoljenje. 
Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen 
stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV.

Upravičeni stroški za individualne hišne kanalizacij-
ske priključke za obstoječe stanovanjske objekte z veljav-
nim gradbenim dovoljenjem ali z odločbo, da ima objekt, 
zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 118. člena 
Gradbenega zakona uporabno dovoljenje, so:

– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksi-
malna višina upravičenih materialnih stroškov je nave-
dena v PRILOGI 2 – Maksimalna višina upravičenih 
materialnih stroškov,

– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski 
kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna 
dela, zemeljska dela – max. 12,00 EUR z DDV na tekoči 
meter, geodetski posnetek kanalizacijskega priključka).

Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoje-
če stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovolje-
njem je nakup in montaža male čistilne naprave.

V primeru, da je skupni znesek računov za doba-
vljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki so 
navedeni v PRILOGI 2 – Maksimalna višina upravičenih 
materialnih stroškov, se upošteva znesek po računu.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno 

vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpi-
sna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za 
podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških 
žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.
cptkrsko.si) pod rubriko 'Novice' ter na spletni strani 
Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko 'Obvestila in 
objave / Javni razpisi in objave'.

VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško, 
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.

Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega 
delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu avgu-
stu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se 
bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku 
za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati odda-
jo vloge prvi delovni dan v mesecu aprilu in do prvega 
delovnega ponedeljka v mesecu maju. Vloge se bodo 
sprejemale do prvega delovnega ponedeljka v mesecu 
novembru oziroma do porabe sredstev.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Raz-
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pis sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in ma-
lih čistilnih naprav«. Na hrbtni strani kuverte mora biti 
navedeno ime in priimek ter naslov vlagatelja.

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno 
oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahte-
vanimi prilogami.

VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna 

komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat me-
sečno, in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po 
roku za oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in de-
cembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, 
da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev 
vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji 
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. 
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjeva-
nja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za 
pridobitev sredstev.

Vse prejete vloge se bodo obravnavale po časov-
nem zaporedju prispetja vloge.

V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je 
na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost 
vloge:

a) Za individualne hišne kanalizacijske priključke: 
vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve 
starejšega datuma.

b) Za male čistilne naprave: vloge s priloženim po-
trdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovi-
tem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih 
MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.

V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila 
o plačanem računu (za hišne priključke) oziroma s pri-
loženim potrdilom o udeležbi na delavnici (za MKČN), 
se bodo te vloge obravnavale glede na datum potrdila 
o plačanem računu opravljene storitve.

V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila 
o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale glede 
na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma pravilni 
priključitvi.

V primeru, da bo več vlog z istim datumom izjave 
o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi, se bodo te vlo-
ge obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripra-
vila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu 
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim 
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in 
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo 
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.

Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo 
le enkrat. V kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva 
za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-

stev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nad-
zor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. 
Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad ka-
nalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja pred-
stavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je 
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje.

Občina Krško

Št. 430-4/2020-5 Ob-1688/20
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 
7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih 
društev v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/08, 8/12), 
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2020 (Ura-
dni list RS, št. 81/19), Letnega programa kulture v Ob-
čini Sežana za leto 2020 (št. 032-18/2019, sprejet dne 
19. 12. 2019 na seji Občinskega sveta Občine Seža-
na) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev  

v Občini Sežana za leto 2020
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sred-

stva za dejavnosti kulturnih društev za leto 2020 v Ob-
čini Sežana, proračunska postavka 242501 »Dejavnost 
društev s področja kulture in individualnih kultur«.

Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati redno 
dejavnost kulturnih društev v Občini Sežana za leto 
2020, skladno s pravilnikom, ki ureja sofinanciranje de-
javnosti kulturnih društev v Občini Sežana. Občina Se-
žana sofinancira programe iz različnih področij kulture.

Splošni pogoji
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirani po Zakonu o društvih in imajo de-

javnost na področju kulture opredeljeno v ustanovitve-
nem aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
programov,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kulture več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poro-

čilo o realizaciji programov in finančno poročilo o delu 
v preteklem letu ter plan načrtovanih aktivnosti in finanč-
ni plan za tekoče leto.

Merila za vrednotenje programov po dejavnostih so 
sestavni del Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kul-
turnih društev v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/08 
in 8/12).

Višina razpisanih sredstev za leto 2020 znaša 
26.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena do 31. 12. 2020.

Rok za predložitev prijav je do vključno 15. 4. 2020.
Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno doku-

mentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do-

segljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.
sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4, 
Sežana.

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in po-
jasnil: Petra Arko Kovačič, Tjaša Mezinec (pisarna 
št. 69), 05/73-10-148, petra.arko@sezana.si, tjasa.me-
zinec@sezana.si.

Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu 

»Prijava na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 
kulturnih društev v Občini Sežana za leto 2020« in mora 
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji.

Popolna vloga mora biti predložena na naslov Ob-
čina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v razpisa-



Stran 820 / Št. 21 / 13. 3. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinan-
ciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana 
2020«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za 
prepozno se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporo-
čeno na pošto v razpisnem roku, ali ni bila predložena 
na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.

Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 
hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni 
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem 
roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vlo-
ga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa, in razpisna dokumentacija. Oddaja 
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in 
merili razpisa.

Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpi-

su, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku 
razpisa.

Sredstva se dodelijo s sklepom, upoštevaje število 
zbranih točk izvajalca in vrednosti točke, vendar največ 
do višine zaprošenih sredstev izvajalca. Zoper sklep 
direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje or-
ganizacijske enote je možno vložiti pritožbo na župana 
v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi organizacijami.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe za izvajanje javnih kulturnih programov v Občini 
Sežana. Če se izvajalec oziroma prejemnik sredstev 
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj 
ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Občina Sežana

Št. 622-5/2020-1 Ob-1701/20
Na podlagi 106.f člena Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 
– ZIPRS2021), Uredbe o postopku, merilih in načinih 
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih pro-
gramov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) 
ter 18. člena Statuta Mestne občine Ljub ljana (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 24/16), Mestna 
občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbiro stavb za dodelitev sredstev  

za sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru 
programa »Ljub ljana – moje mesto« v obdobju od 

leta 2020 do vključno 2023
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa (v nadaljevanju: razpis) je izbira stavb na območju 
Mestne občine Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL), za ka-
tere bo MOL dodelila sredstva za sofinanciranje celovite 
obnove uličnih pročelij in streh (v nadaljevanju: stavbnih 
lupin) v odstotkih, določenih s tem razpisom, in sicer 
v obdobju od 2020 do vključno 2023.

2. Višina sredstev ter način sofinanciranja:
a) Sredstva za izvajanje programa »Ljub ljana – 

moje mesto« so določena v vsakoletnem proračunu 
MOL. V Odloku o proračunu Mestne občine Ljub ljana 
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19) je v načrtih ra-

zvojnih programov za leta od 2020 do 2023 na NRP 
7560-10-0142 za obnovo stavb, izbranih s tem razpi-
som, predvidenih 2.100.000 EUR, in sicer 50.000 EUR 
za leto 2020, 425.000 EUR za leto 2021, 750.000 EUR 
za leto 2022 in 875.000 EUR za leto 2023. V tem obsegu 
bodo izbrane stavbe za izvedbo obnovitvenih del razvr-
ščene glede na doseženo število točk na prednostne 
liste za posamezno leto, vendar le v obsegu z letnimi 
proračuni zagotovljenih proračunskih sredstev za sofi-
nanciranje obnove stavbnih lupin.

b) Sredstva za sofinanciranje obnov stavbnih lupin 
se dodelijo v ustreznem odstotku od vrednosti pogod-
benih del, in sicer:

– v višini 25 % za stavbe, ki bodo vključene v pro-
gram po merilih, navedenih v 5. točki tega razpisa, kot 
kulturna dediščina (arhitekturna ali druga), ter za dvo-
riščne fasade stavb s statusom kulturnih spomenikov, 
če so dvorišča in javni programi ob njih (trgovine, lokali 
in druge dejavnosti) javno dostopni;

– v višini 33 % za stavbe na območjih, ki so bila raz-
glašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro 
mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ali na vplivnih 
območjih kulturnih spomenikov ter stavbe, ki jih Zavod 
za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljub-
ljana, pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (ar-
hitekturni ali drugi, razen arheološki);

– v višini 50 % za stavbe s statusom kulturnega 
spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za 
katere je Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območ-
na enota Ljub ljana, MOL uradno posredoval strokovne 
zasnove za razglasitev stavbe za arhitekturni kulturni 
spomenik.

c) Pri zahtevnejših investicijah bo ne glede na od-
stotek sredstev, naveden v prejšnji točki tega razpisa, ta 
odstotek lahko določen tudi drugače glede na v proraču-
nu razpoložljiva sredstva.

d) MOL dodeli sredstva iz alineje b) na način, da 
kot naročnik skupaj z lastniki stavbe sklene z izbranim 
izvajalcem gradbeno pogodbo, s katero prevzame sofi-
nanciranje pogodbenih del tako, da svoj delež plačuje 
neposredno izvajalcu ali podizvajalcem del;

e) Izvajalec del na posamezni izbrani stavbi bo 
izbran po postopku, določenem z Zakonom o javnem 
naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, v na-
daljnjem besedilu: ZJN-3);

f) Lastniki posamezne stavbe bodo morali pred za-
četkom postopka izbire izvajalca gradbenih del na pod-
lagi poziva MOL vplačati za resnost namere, da bodo 
s svojimi deleži sodelovali pri izvedbi obnovitvenih del, 
kavcijo v višini 1.000 EUR, ki jo bodo dobili vrnjeno po 
podpisu gradbene pogodbe za izvedbo del na objektu 
med lastniki, MOL in izvajalcem gradbenih del. Do vr-
nitve kavcije ne bodo upravičeni lastniki stavb, ki bodo 
zavrnili podpis pogodbe oziroma je ne bodo podpisali 
v roku, določenem s strani MOL, zaradi česar ne bi pri-
šlo do sklenitve pogodbe.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati lastniki stavb za 
sodelovanje na razpisu:

a) Na razpis se lahko prijavijo lastniki stavb, in sicer 
le fizične osebe ali po njihovem pooblastilu upravniki 
stavb ter društva s statusom delovanja v javnem inte-
resu. Prijavijo se lahko le za celovito, hkratno obnovo 
stavbnih lupin.

b) Stavba ali območje, na katerem stoji stavba, mo-
rata biti pomembna z vidika kulturne dediščine (kulturno-
varstveni status stavbe oziroma območja določi Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljub ljana, 
z dokumentom, s katerim je stavba oziroma območje 
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razglašeno ali evidentirano kot kulturni spomenik oziro-
ma kulturna dediščina).

c) Lastniki stavbe morajo imeti zagotovljena sred-
stva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne 
lupine, kar bodo morali izkazati pred sklenitvijo gradbe-
ne pogodbe.

d) MOL sofinancira obnovitvena dela vsem lastni-
kom v stavbi.

e) Lastniki stavb morajo imeti poravnane finančne 
obveznosti do MOL.

4. Vsebina vloge za prijavo na razpis:
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) Navedbo lokacije s priloženo fotografijo stavbe 

na digitalnem nosilcu slike.
b) Strokovno izdelan popis del z oceno vrednosti 

ali predračunom predvidenih del.
c) Dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe 

in katastrskim prikazom lege stavbe (iz Urbinfo Ljub-
ljana.

d) Pisni dogovor, ki ga morajo podpisati vsi lastniki 
stavbe, o lastniških deležih, na podlagi katerih se bodo 
določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter obra-
čunala vsa obnovitvena dela (priloga 1).

e) Izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75 %, 67 % oziro-

ma 50 % sredstev, potrebnih za obnovo stavbne lupine 
(priloga 2);

– da soglašajo, da bo izvajalec obnovitvenih del 
izbran po postopku, določenem z ZJN-3, (priloga 3);

– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po kul-
turno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljub ljana 
(priloga 4).

f) Dokazilo o vplačilu zneska v višini 300 EUR na 
transakcijski račun Mestne občine Ljub ljana, Mestne 
uprave, Mestni trg 1, podračun EZR MOL SI56 0126 
1010 0000 114, sklic: 201021, »LMM – razpis za obnovo 
stavbnih lupin«. Navedeni znesek se plača kot zava-
rovanje za resnost prijave in bo v primeru, da stavba 
na tem javnem razpisu ne bo izbrana, vrnjen plačniku 
v roku 30 dni po poteku razpisa. Lastniki morajo v vlogi 
navesti ime imetnika in številko transakcijskega računa, 
kamor naj se sredstva vrnejo. Če bo stavba na tem raz-
pisu izbrana, bo znesek vrnjen po zaključku obnovitve-
nih del. V primeru, da bodo lastniki od izvedbe odstopili 
ali kako drugače kršili pogoje za izvedbo postopkov po 
tem razpisu, jim sredstva zavarovanja ne bodo vrnjena.

5. Merila za izbiro stavb
Vloge bo pregledala in ocenila Komisija za vodenje 

in izvajanje projekta Ljub ljana – moje mesto, obnove 
stavbnih lupin, ki je bila imenovana s sklepoma župana 
št. 024-37/2011-2 s 23. 3. 2011 in št. 024-37/2011-5 
s 15. 6. 2016 (v nadaljevanju: komisija), ki bo stavbe 
vrednotila (točkovala) na naslednji način:

a) pomen stavbe z vidika spomeniško 
arhitekturne vrednosti:
– stavba, ki ima status kulturnega 
spomenika (arhitekturnega ali drugega) 4 točke
– stavba, ki je predlagana za kulturni 
spomenik (arhitekturni ali drugi) 3 točke
– stavba, ki je kulturna dediščina 
(arhitekturna ali druga) 2 točki
b) pomen stavbe glede na njeno lego 
oziroma območje:
– območje, ki ima status kulturnega 
spomenika (naselbinskega ali drugega, 
razen arheološkega) 3 točke

– območje, ki je predlagano za kulturni 
spomenik (naselbinski ali drugi, razen 
arheološki) ali ima status vplivnega 
območja kulturnega spomenika 2 točki
– območje, ki je kulturna dediščina 
(naselbinska ali druga, razen arheološka) 1 točka
c) lega stavbe v predelu, ki je že delno 
urejen (zaključevanje že delno urejenih 
mestnih ambientov):
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so 
oddaljene manj kot 50 m, ali ob na novo 
urejenih javnih površinah 2 točki
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so 
oddaljene manj kot 100 m 1 točka
d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši 
pomen za mesto):
– če so v stavbi dejavnosti s področja 
kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva, 
vzgoje, zdravstva ter humanitarnih, 
nevladnih organizacij ipd. 0–4 točk
e) dotrajanost stavbe:
– močno odpadanje ometov in zamakanje 
strehe 5 točk
– delno odpadanje ometa na posameznih 
mestih 3 točke
– poškodbe na ometih ali njihova močna 
onesnaženost 2 točki
f) glede na investicijsko zahtevnost 
obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi 
želimo obnoviti čim več stavb):
– do 100.000 EUR 2 točki
– od 100.000 do 250.000 EUR 1 točka
– nad 250.000 EUR 0 točk

Večje število točk pomeni višjo uvrstitev na predno-
stni vrstni red, ki se bo delil na prvo, drugo in tretjo pred-
nostno listo.

6. Datum začetka in konca črpanja sredstev: predvi-
dena sredstva za sofinanciranje obnov stavbnih lupin se 
bodo lahko črpala v času od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2023.

7. Rok in način predložitve vlog
Pisne vloge je potrebno predložiti na naslov Mestna 

občina Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje 
prostora, Poljanska 28, Ljub ljana. Za pravočasne vloge 
se bodo štele tiste, ki bodo prispele na ta naslov do 
14. 4. 2020 do 12. ure.

Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripi-
som »Ne odpiraj – prijava – javni razpis LMM«.

Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov 
vlagatelja.

8. Datum odpiranja vlog
Javno odpiranje vlog bo potekalo 14. 4. 2020 ob 13. uri 

v prostorih Mestne občine Ljub ljana, Oddelka za urejanje 
prostora, Ljub ljana, Poljanska 28, v sejni sobi v pritličju.

Komisija bo odpirala samo v roku dostavljene, pra-
vilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vlo-
ge, in sicer po vrstnem redu prejema.

Na odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost 
vlog – če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.

Če bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog sama 
ali na predlog prijavitelja ugotovila, da je vloga formalno 
nepopolna, bo imel prijavitelj možnost, da vlogo na poziv 
komisije v 15 dneh dopolni.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– ocene vrednosti obnovitvenih del,
– delov vloge, ki bi lahko vplivali na drugačno raz-

vrstitev vloge glede na preostale vloge, ki jih bo MOL 
prejel v tem razpisu.
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Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno prija-
vitelj ob pisnem soglasju MOL popraviti očitne računske 
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju po-
nudb. Pri tem se ocenjena vrednost zaprošenih sredstev 
ne sme spreminjati.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo 
na predlog komisije po pooblastilu župana s sklepom 
odločila direktorica MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa 
župan MOL.

Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki 

sta določena v 7. točki tega razpisa,
– nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo v skladu 

s pogoji tega razpisa dopolnili v roku, določenem v po-
zivu komisije.

Zavrnjene bodo:
– vloge tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali 

razpisnih pogojev, določenih v 3. in 4. točki tega razpisa,
– vloge za stavbe, ki pri ocenjevanju na osnovi 

meril tega javnega razpisa ne bodo prejele zadostnega 
števila točk za uvrstitev med stavbe, za katerih obnove 
so razpisana sredstva po tem razpisu.

MOL bo vse vlagatelje obvestil o izidu tega razpisa 
najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog.

Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis 
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o programu in prejemniku sredstev sofinanciranja v skla-
du z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega 
razpisa je od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani MOL: https://www.Ljub-
ljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave ali pa jo 
v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno pre-
vzamejo, in sicer vsak delovni dan med 8. in 15. uro na 
naslovu: Mestna občina Ljub ljana, Oddelek za urejanje 
prostora, Poljanska 28, Ljub ljana.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem razpisom 

zainteresirani dobijo:
– na naslovu: Mestna občina Ljub ljana, Mestna 

uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, 
Ljub ljana, tel. 01/306-15-00;

– po elektronski pošti na naslov: urbanizem@Ljub-
ljana.si ter

– pri podjetju Imovina d.o.o., Gosposvetska 10, 
Ljub ljana, tel. 01/430-16-18.

Besedilo tega razpisa je objavljeno v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine 
Ljub ljana (www.Ljub ljana.si).

Priloge te objave javnega razpisa, ki so objavljene 
samo na spletni strani MOL, so:

– pisni dogovor, ki ga morajo podpisati vsi lastniki, 
o lastniških deležih na objektu, na podlagi katerih se 
bodo določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter 
obračunala vsa obnovitvena dela (priloga 1).

– izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75 %, 67 % oziro-

ma 50 % sredstev, potrebnih za obnovo stavbne lupine 
(priloga 2);

– da soglašajo, da bo izvajalec obnovitvenih del 
izbran po postopku, določenem z ZJN-3 (priloga 3);

– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po 
kulturno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Za-
voda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote 
Ljub ljana (priloga 4);

– vzorec gradbene pogodbe o izvedbi obnovitvenih 
del (priloga 5).

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-1731/20
Na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni 

list RS, št. 38/94 in 59/19), Študentske ustave (Uradni 
list RS, št. 5/19 in 2/20), Statuta Študentske organi-
zacije Univerze na Primorskem, Študentskega odloka 
o sofinanciranju redne dejavnosti in izvajanja progra-
mov interesnih dejavnosti študentov in Študentskega 
odloka o izvrševanju Finančnega načrta ŠOUP za leto 
2020, Študentska organizacija Univerze na Primorskem 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje redne dejavnosti in izvajanja 

programov interesnih dejavnosti študentov  
na področju izobraževanja, kulture in športa  

v letu 2020
1. Sofinancer: Študentska organizacija Univerze na 

Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper – Capodi-
stria (v nadaljevanju: ŠOUP).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
a) sofinanciranje redne dejavnosti zavodov z njiho-

vimi programi, ki se ukvarjajo s svetovalnimi dejavnostmi 
za študente na področju izobraževanja in niso sofinanci-
rani iz drugih postavk ŠOUP (sklop A);

b) sofinanciranje redne dejavnosti društev in zveze 
društev z njihovimi programi, ki se ukvarjajo z izvajanjem 
kulturnih dejavnosti za študente in niso sofinancirani iz 
drugih postavk ŠOUP (sklop B) in

c) sofinanciranje redne dejavnosti društev in zveze 
društev z njihovimi programi, ki se ukvarjajo z izvajanjem 
športnih dejavnosti in tekmovanj za študente in niso so-
financirani iz drugih postavk ŠOUP (sklop C).

3. Pogoji za prijavo na razpis
a) Na razpis se lahko prijavijo:
– zavodi s sedežem na območju Mestne občine 

Koper, ki se ukvarjajo s svetovalnimi dejavnostmi za 
študente;

– društva in zveze društev s sedežem na obmo-
čju Mestne občine Koper, ki se ukvarjajo z izvajanjem 
kulturnih dejavnosti za študente in niso sofinancirani iz 
drugih postavk ŠOUP ali

– društva in zveze društev s sedežem na območju 
Mestne občine Koper, ki se ukvarjajo z izvajanjem špor-
tnih dejavnosti in tekmovanj za študente in niso sofinan-
cirani iz drugih postavk ŠOUP.

b) Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključ-
no na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo 
biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg razpisnih 
obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge, sicer 
bo zavržena.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu 
ŠOUP (I. nadstropje) in na spletni strani ŠOUP www.
soup.si.

Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo 
od ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure, na sedežu 
ŠOUP.

4. Pogoji sofinanciranja: pravico do sofinanciranja 
imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne doku-
mentacije.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
Skupna vrednost sredstev, namenjenih sofinanci-

ranju razpisanih vsebin, je 105.000,00 EUR, in sicer 
po sklopih:
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– 65.000,00 EUR za sofinanciranje redne dejavno-
sti zavodov z njihovimi programi, ki se ukvarjajo s sve-
tovalnimi dejavnostmi za študente na področju izobra-
ževanja in niso sofinancirani iz drugih postavk ŠOUP 
(stroškovno mesto SM 6600);

– 20.000,00 EUR za sofinanciranje redne dejavno-
sti društev in zveze društev z njihovimi programi, ki se 
ukvarjajo z izvajanjem kulturnih dejavnosti za študente 
in niso sofinancirani iz drugih postavk ŠOUP (stroškov-
no mesto SM 6100) in

– 20.000,00 EUR za sofinanciranje redne dejavno-
sti društev in zveze društev z njihovimi programi, ki se 
ukvarjajo z izvajanjem športnih dejavnosti in tekmovanj 
za študente in niso sofinancirani iz drugih postavk ŠOUP 
(stroškovno mesto SM 6700).

6. Merila za vrednotenje programov: merila za vred-
notenje programov se nahajajo v prilogi tega javnega 
razpisa in so njegov sestavni del.

7. Razpisna komisija
Razpisno komisijo sestavljajo naslednji člani:
– Eleonora Jenko, predsednica;
– Jure Ciglar, član;
– Aleksandra Rengeo, članica.
Razpisna komisija je sklepčna, če je prisotna ve-

čina vseh članov. Razpisna komisija odloča z večino 
opredeljenih glasov.

8. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti oddana izključno 

na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije, in mora vsebovati vse zahtevane priloge in 
dokazila, sicer bo zavržena.

Prijave morajo vlagatelji poslati s priporočeno po-
šiljko na naslov: Študentska organizacija Univerze na 
Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper – Capo-
distria, in sicer najkasneje do ponedeljka, 23. 3. 2020 
(velja oddajna teorija). Na ovojnici morata biti navedena 
polna naslova prejemnika in pošiljatelja ter pripis: »Ne 
odpiraj – javni razpis 2020«. Prepozno prispele in/ali 
nepopolne prijave bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko prijavi-
telji dobijo na naslovu info@soup.si.

9. Dodelitev sredstev: odpiranje vlog bo 27. 3. 2020 
ob 11. uri. Odpiranje vlog bo zaprto za javnost. Predlog 
o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem potrdi Ge-
neralna sekretarka ŠOUP na predlog razpisne komisije. 
O izboru bodo kandidati pisno obveščeni s sklepom 
v roku 15 dni po potrditvi predloga. Zoper sklep Gene-
ralne sekretarke je možna pritožba, in sicer v roku 8 dni 
od vročitve sklepa. Pritožba se pošlje priporočeno po 
pošti. O pritožbi odloča Nadzorni svet ŠOUP. Odločitev 
Nadzornega sveta ŠOUP je dokončna. Z izbranimi izva-
jalci bodo sklenjene pogodbe.

10. Obdobje za porabo odobrenih sredstev: odo-
brena sredstva morajo biti porabljena do 31. 1. 2021, in 
sicer za stroške, ki nastanejo do 31. 12. 2020, v skladu 
s pogodbo.

11. Pogodba: osnutek pogodbe je sestavni del tega 
javnega razpisa.

Študentska organizacije Univerze na Primorskem
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Razpisi delovnih mest

 Ob-1665/20

Svet zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva 
ulica 42, Ljub ljana, na podlagi sklepa, sprejetega na seji 
Sveta šole, dne 27. 2. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja: 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI); imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda; imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju; imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
najmanj pet let naziv mentor; imeti opravljen ravnateljski 
izpit.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 
delovni čas.

Predvideni začetek dela bo dne 21. 9. 2020.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Kandidat mora skupaj s pisno prijavo poslati doka-
zila o izpolnjevanju pogojev: dokazilo o izobrazbi, doka-
zilo o nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, 
dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, dokazilo 
o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence (potrdilo 
o nekaznovanosti), potrdilo sodišča, da oseba ni v kazen-
skem postopku, kratek življenjepis z opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj, program vodenja zavoda za mandatno 
obdobje.

Prijavo skupaj z dokazili je potrebno poslati v 15 dneh 
po objavi razpisa, v zaprti ovojnici priporočeno s povratni-
co, na naslov: Svet zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha, 
Jakčeva ulica 42, 1000 Ljub ljana, s pripisom »Ne odpiraj 
– Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Na razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slov-
nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enako-
vredno za oba spola.

Svet zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha

 Ob-1677/20

Svet zavoda Osnovne šole Šentjanž pri Dravogradu, 
Šentjanž pri Dravogradu 88, 2373 Šentjanž pri Dravo-
gradu, na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, 
št. 68/08 in v skladu s sprejetim sklepom 3. seje Sveta 
zavoda Osnovne šole Šentjanž pri Dravogradu z dne 3. 3. 
2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
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, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se 
opravlja polni delovni čas.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 
5 let.

Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokov-
nem izpitu, program vodenja zavoda za mandatno obdo-
bje, opis delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraže-
vanja, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 
30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Osnovne šole Šentjanž pri Dravogradu, Šen-
tjanž pri Dravogradu 88, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, 
s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice – Ne odpiraj«.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Šentjanž pri Dravogradu

 Ob-1678/20
Svet javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke 

in družine v Ljub ljani, na podlagi 10. člena Sklepa o usta-
novitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke 
in družine v Ljub ljani (Uradni list RS, št. 43/14) in 32. in 
33. člena Statuta zavoda (z dne 5. 11. 2014), razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke  

in družine v Ljub ljani
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpol-

njuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega 
razmerja in:

– ima sedmo raven izobrazbe, kar pomeni: najmanj 
specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), viso-
košolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska 
izobrazba (druga bolonjska stopnja);

– najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri 
leta na vodstvenem ali vodilnem delovnem mestu,

– govori vsaj enega od svetovnih jezikov,
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima organizacijske sposobnosti in sposobnosti tim-

skega dela in
– predloži program dela zavoda.
Direktor bo po soglasju ustanovitelja imenovan za 

mandatno dobo pet let.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja do-

kazila:
– Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predlo-

ži fotokopijo diplome.
– Kot dokazilo o najmanj sedmih letih delovnih izku-

šenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice oziroma 
drugo ustrezno dokazilo (ZPIZ potrdilo).

– Kot dokazilo o najmanj treh letih vodstvenih delov-
nih mestih kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca 
oziroma drugo ustrezno dokazilo (izpis iz AJPES-a).

– Kot dokazilo o znanju svetovnega jezika na ravni 
A2 se šteje potrdilo institucij, ki izdajajo potrdila o znanju 
jezika.
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– Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obto-
žnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti.

Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem je-
ziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih 
jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, pošljejo prijave 
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 15 dneh po 
objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Javni zavod Mala 
ulica – Center za otroke in družine v Ljub ljani, Prečna 7, 
1000 Ljub ljana, s pripisom »Razpis za direktorja Javnega 
zavoda Mala ulica«.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in 
pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnje-
vali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela vloga 
brez priloženih zahtevanih dokazil ter vloga, iz katere 
ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne 
pogoje.

Z odločitvijo Sveta Javnega zavoda Mala ulica – 
Centra za otroke in družine v Ljub ljani bodo prijavljeni 
kandidati seznanjeni najkasneje v 8 dneh po sprejetju 
sklepa o imenovanju.

Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 
10. do 12. ure na tel. 01/306-27-00.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet javnega zavoda Mala ulica – Centra  
za otroke in družine v Ljub ljani

 Ob-1680/20
Svet zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor, Ruška 

cesta 15, 2000 Maribor, na podlagi sklepa, sprejetega 
na 8. redni seji Sveta zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor 
z dne 2. 3. 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 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15; v 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 za 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 15, 
2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja 
– Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za-
voda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek 
življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor

 Ob-1681/20
Svet zavoda Osnovne šole Livada Velenje, Efenko-

va cesta 60, 3320 Velenje, na podlagi 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na 
podlagi sklepa, sprejetega na 9. seji dne 3. 3. 2020, razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni 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, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela je 2. 8. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 

Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o zapo-
slitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda OŠ Livada, Efenkova cesta 60, 3320 Vele-
nje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne 
odpiraj«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti tudi program vo-
denja za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi življe-
njepis.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju pre-
jeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Livada Velenje

 Ob-1682/20
Svet zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja, Čufarje-

va ulica 11, 1000 Ljub ljana, na podlagi 58. člena ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 25/17 – 
ZVaj) in sklepa 8. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole 
Toneta Čufarja z dne 25. 2. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 

delovni čas.
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Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na de-
lovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave o izpolnjevanju zahtevanih pogojev mo-
rajo vsebovati:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja 

vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o strokovnem nazivu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraže-

vanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti 

– izpis iz kazenske evidence (potrdilo ne sme biti starejše 
od 30 dni),

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku 
(potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (lahko 
se kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga 
imenovani/a ravnatelj/ravnateljica pridobiti v enem letu po 
začetku mandata).

Kandidat mora poleg dokazil k prijavi priložiti pro-
gram vodenja zavoda za mandatno obdobje. Zaželeno 
je, da kandidat navede tudi dosedanje izkušnje in kratek 
življenjepis.

Kandidat naj vlogo z vsemi dokazili in potrdili pošlje 
v zaprti ovojnici z oznako »Prijava za razpis ravnatelja« 
in naslovi na naslov Svet zavoda Osnovne šole Toneta 
Čufarja, Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljub ljana, v roku 8 dni od 
dneva objave tega razpisa.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka 
s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja

 Ob-1684/20
Svet zavoda Osnovne šole Miklavž na Dravskem 

polju na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa Sveta 
zavoda, ki je bil sprejet na 3. seji, dne 3. 3. 2020, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 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, 
9/15 Odl. US in spremembe, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 10. 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 de-
lovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku – oboje ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnov-
na šola Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21, 
2204 Miklavž na Dravskem polju, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za-
voda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek 
življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
Miklavž na Dravskem polju

 Ob-1685/20
Na podlagi 33.–36. člena Zakona o zavodih (Uradni 

list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 
96/02 in 92/15), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (Uradni list 
RS, št. 68/18) in sklepa Sveta zavoda Knjižnice Bena Zu-
pančiča Postojna z dne 27. 2. 2020, Svet zavoda Knjižnica 
Bena Zupančiča Postojna objavlja javni razpis za prosto 
delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna

Za razpisano delovno mesto direktorja je lahko ime-
novan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

– najmanj univerzitetna izobrazba ali najmanj izobraz-
ba 2. bolonjske stopnje,

– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični de-

javnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo k pisni vlogi predložiti:
– program dela zavoda za mandatno obdobje,
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobraz-

be,
– opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpol-

njevanje pogoja le-teh (iz opisa mora biti razviden datum 
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma 
dela pri posameznem delodajalcu, kratek opis dela ter ra-
ven zahtevnosti dela),

– dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu,
– kratek življenjepis (iz opisa morajo biti razvidne or-

ganizacijske in vodstvene sposobnosti).
Na delovno mesto direktorja je lahko imenovan tudi 

kandidat brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar 
mora le-tega opraviti v roku, ki ga določa 39.b člen Zakona 
o knjižničarstvu, sicer mu mandat po sklepu sveta zavoda 
preneha.

Mandat direktorja traja pet let in je po preteku manda-
ta lahko ponovno imenovan.

Pisne vloge z vsemi navedenimi dokazili o izpolnje-
vanju pogojev in programom dela naj kandidati pošljejo 
v osmih dneh od objave javnega razpisa na naslov: Knji-
žnica Bena Zupančiča Postojna, Sveta zavoda, Trg padlih 
borcev 5, 6230 Postojna, z oznako: »Prijava na razpis – ne 
odpiraj«.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Kandidat, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, 
priloži izjavo, da soglaša, da se njegovi osebni podatki 
lahko javno obravnavajo na seji občinskega sveta, če 
je izbran in se zanj zaprosi za soglasje oziroma mnenje 
k imenovanju.

Javni razpis se objavi na Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje, v Uradnem listu RS ter na spletni strani 
Knjižnice Bena Zupančiča Postojna: http://www.sikpos.si.

Svet zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
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 Ob-1687/20
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Kavčiča, Izlake 4, 

1411 Izlake, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja in na osnovi sklepa 
2. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Ivana Kavčiča 
z dne 27. 2. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno z Zakonom o zavodih in Zako-
nom 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, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje za-
voda.

Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
(potrdilo o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem 
izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, opravljenem 
ravnateljskem izpitu – neobvezno, delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju), vključno z izpisom dejstev iz 
kazenske evidence in potrdila sodišča o tem, da zoper 
njih ne teče kazenski postopek, ki ne smeta biti starejša 
od 30 dni, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj« in naslovijo na naslov 
Svet zavoda OŠ Ivana Kavčiča, Izlake 4, 1411 Izlake, 
v roku 10 dni od dneva po dnevu objave tega razpisa.

Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
5 let (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2025).

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 
delovni čas.

Vloga bo šteta za pravočasno, če bo zadnji dan roka 
s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem 
roku.

Svet zavoda Osnovne šole Ivana Kavčiča

 Ob-1689/20
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Radenci – 

Radenski mehurčki z dne 5. 3. 2020, Svet zavoda Vrtca 
Radenci – Radenski mehurčki, Titova c. 1, 9252 Radenci, 
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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidat/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 8. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja 

za polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za 

čas mandata bo z njim sklenjena individualna pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila: o izobrazbi, opravljenem strokovnem 
izpitu, nazivu, kratek življenjepis z opisom o dosedanjih de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, o ravnateljskem 

izpitu – kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljske-
ga izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu 
po začetku mandata, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo 
sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku). Potrdili 
naj nista starejši od 30 dni. Dokazila naj bodo overjena. 
Nepopolne vloge bodo zavržene. Vsa dokazila pošljite 
v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet 
zavoda Vrtca Radenci – Radenski mehurčki, Titova c. 1, 
9252 Radenci, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Radenci – Radenski mehurčki

 Ob-1692/20
Svet zavoda Zdravstvenega doma Trebnje, Goliev 

trg 3, 8210 Trebnje, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 
25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 
dom Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13), 23. člena Statu-
ta javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje z dne 26. 2. 
2015 in na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 27. 2. 2020, 
objavlja razpis za imenovanje

direktorja (m/ž)
Javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje

Za direktorja je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki 
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba najmanj VII. stopnje medi-
cinske, pravne ali ekonomske smeri in

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih in 
vodilnih delovnih mestih.

K prijavi mora kandidat predložiti:
– overjeno dokazilo o izobrazbi,
– življenjepis z navedbo delovnih izkušenj, ki dokazu-

jejo kandidatovo strokovno, vodstveno, organizacijsko in 
drugo poslovodno sposobnost,

– program razvoja zavoda za mandatno obdobje in
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni 

v kazenskem postopku.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-

jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata, s predvidenim pričetkom 1. 8. 2020.

Če bo imel izbrani kandidat izobrazbo medicinske 
smeri, bo opravljal poleg poslovodne tudi funkcijo strokov-
nega vodje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih po-
gojev naj kandidati pošljejo v zaprti kuverti do 24. 3. 2020 
do 12. ure na naslov: Svet zavoda Javni zavod Zdravstveni 
dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, s pripisom »Prija-
va na razpis za direktorja – ne odpiraj«.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo 
povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet zavo-
da predvidoma dne 2. 4. 2020. O točnem terminu bodo 
kandidati obveščeni po elektronski pošti.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške 
in ženske.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave razpisa.

Svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje

Št. 110-2/2020-1 Ob-1698/20
Svet zavoda Glasbene šole Nazarje, Zadrečka 

cesta 37, 3331 Nazarje, po sklepu 6. redne seje, razpisuje 
delovno mesto
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ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja 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-1-269/12-24 in 47/15; v na-
daljevanju besedila: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 

delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na de-
lovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (do-
kazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-
tu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) 
pošljete v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda 
Glasbene šole Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje; 
z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kra-
tek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Nazarje

 Ob-1702/20
Svet Doma Danice Vogrinec Maribor razpisuje v skla-

du s 45. in 46. členom Statuta Doma Danice Vogrinec 
Maribor delovno mesto

strokovni vodja (m/ž)
Na to delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki 

izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu 
s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 54/92 s spremembami).

Mandat strokovnega vodje traja 5 let. Po izteku man-
data je kandidat lahko ponovno imenovan.

Predviden začetek dela bo skladen s sklepom o ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev, kratkim življenjepisom, z opisom dosedanjih delov-
nih izkušenj ter program strokovnega dela v Domu Danice 
Vogrinec Maribor, pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet Doma Danice Vogrinec Maribor, 
Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, z oznako: Ne odpiraj – 
prijava na razpis za strokovnega vodjo.

Od kandidata pričakujemo izjemne analitične sposob-
nosti, odlično poznavanje osnovnih programskih aplikacij 
v okolju MS Windows, organizacijske sposobnosti in pri-
pravljenost na timsko delo.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po ob-
javi razpisa.

Svet Doma Danice Vogrinec Maribor

 Ob-1706/20
Svet javnega zavoda Doma upokojencev dr. France-

ta Bergelja Jesenice 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 bese-

dilo, 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), 
Statuta Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
ter skladno s sklepom 5. redne seje Sveta zavoda Doma 
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice z dne 10. 3. 
2020, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja
zavoda Doma upokojencev dr. Franceta  

Bergelja Jesenice (m/ž)
Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovana oseba, 

ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje določene 
v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), in sicer:

– ustrezna stopnja in smer izobrazbe določena v 56. 
in 57. členu 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),

– kandidati z visoko strokovno izobrazbo in univer-
zitetno izobrazbo morajo imeti 5 let delovnih izkušenj, 
kandidati z višjo strokovno izobrazbo pa 20 let delovnih 
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih 
mestih na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izo-
braževanje za direktorja. Če kandidat nima opravljenega 
programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem 
letu od začetka opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja/ice traja pet let. Z imenovanim kan-
didatom/ko se sklene pogodba o zaposlitvi za določen 
čas, in sicer za čas trajanja mandata.

Od kandidata/ke se pričakuje, da ima organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smi-
sel za poslovnost ter delo z ljudmi.

K pisni prijavi morajo kandidati/ke priložiti:
– kratek življenjepis (lahko tudi EUROPASS),
– diploma o končanem izobraževanju,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– diplomo o opravljenem programu za vodenje social-

no varstvenega zavoda (če ima že opravljenega),
– uradna dokazila o delovnih izkušnjah,
– program dela in vizijo razvoja zavoda za trajanje 

mandata.
Kandidat mora vložiti prijavo na razpis v pisni obliki, 

ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni razpis za 
položaj direktorja« s pripisom »Ne odpiraj« na naslov 
Svet zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja 
Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, in sicer 
v roku 15 dni po objavi javnega razpisa na spletni strani 
javnega zavoda ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to 
je do vključno 28. marca 2020. Če je prijava poslana po 
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto 
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. 
Za pisno obliko prijave se ne upošteva elektronska oblika, 
poslana na elektronski naslov zavoda.

Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog 
ne bo obravnaval.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v skladu 
z določbami zakona, to je v 30 dneh od objave javnega 
razpisa.

Svet javnega zavoda Dom upokojencev  
dr. Franceta Bergelja Jesenice
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 Ob-1733/20
Zaradi izrednih razmer in izvajanju ukrepov, ki bodo 

doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa, Slo-
venski podjetniški sklad začasno spreminja pogoje 11 jav-
nih pozivov, in sicer:

– Vavčer za certifikate kakovosti, objava javnega 
poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,

– Vavčer za patente, modele, znamke, objava javne-
ga poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,

– Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, ob-
java javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 
22. 2. 2019,

– Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah 
v tujino, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, 
št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,

– Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega 
gospodarstva na sejmih v tujini, objava javnega poziva 
v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,

– Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objava javne-
ga poziva v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019,

– Vavčer za kibernetsko varnost, objava javnega 
poziva v Uradnem listu RS, št. 24/19 z dne 12. 4. 2019,

– Vavčer za statusno preoblikovanje družb, obja-
va javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 32/19 z dne 
17. 5. 2019,

– Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu 
EFQM v mala in srednje velika podjetja, objava javnega 
poziva v Uradnem listu RS, št. 61/19 z dne 11. 10. 2019,

– Vavčer za prenos lastništva, objava javnega poziva 
v Uradni list RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019,

– Vavčer za prototipiranje, objava javnega poziva 
v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 31. 1. 2020.

Točka 9: Obdobje, v katerem morajo biti porabljena 
dodeljena sredstva

Doda se:
Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu  

RS (13. 3. 2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece 
od predvidenega obdobja, določenega v javnem pozivu.

Točka 11, četrti odstavek: Roki in način prijave na 
javni poziv

Spremeni se:
Vse vloge se lahko oddajo izključno z digitalnim po-

trdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetoval-
cih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje 
so do nadaljnjega izključeni.

Točka 12, drugi odstavek: Rok, v katerem bodo prija-
vitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev

Spremeni se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 

v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja, 
podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati pripo-
ročeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega 
sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano 
pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifika-
cijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede 
kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oziro-
ma pred izplačilom.

Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Sloven-
skih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega 
izključeni.

Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum pre-
jete pošte na Sklad.

Slovenski podjetniški sklad

Druge objave

 Ob-1721/20
Slovenski podjetniški sklad v skladu s 7. točko jav-

nega poziva objavlja začasno zaprtje Vavčerja za tržne 
raziskave tujih trgov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 11/19 z dne 22. 2. 2019.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1722/20
Slovenski podjetniški sklad v skladu s 7. točko javne-

ga poziva objavlja začasno zaprtje Vavčerja za pripravo 
digitalne strategije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 22/19 z dne 5. 4. 2019.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1723/20
Slovenski podjetniški sklad v skladu s 7. točko jav-

nega poziva objavlja začasno zaprtje Vavčerja za digitalni 
marketing, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/19 
z dne 6. 9. 2019.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1672/20

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 64SUB-EVOB19 

Nepovratne finančne spodbude občanom  
za električna vozila

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne 
spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS, 
št. 32/19 in 80/19), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-1673/20

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 66SUB-EVPO19 

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za 
električna vozila

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 66SUB-EVPO19 Nepovratne finančne 
spodbude pravnim osebam za električna vozila (Uradni 
list RS, št. 32/19 in 80/19), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-1674/20
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v na-
daljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovi-
tvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
(Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2009-2 z dne 7. 5. 
2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.
si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem 
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besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na pod-
lagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega jav-
nega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finanč-
nega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega jav-
nega sklada, za leto 2020, potrjenega skladno s četrtim 
odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem 
besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s skle-
pom številka 47602-4/2020/4 z dne 3. 3. 2020, ter v skla-
du s Shemo državnih pomoči »Nakup okolju prijaznih pre-
voznih sredstev«, št. priglasitve BE01-5854067-2015/I, 
Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo 
okolja Eko sklada, št. 0141-6/2015-1 z dne 13. 4. 2015 
(objavljen na spletni strani https://ekosklad.si/informa-
cije/zakonodaja-in-pravilniki/pravilniki/pravilnik-o-dode-
ljevanju-drzavnih-pomoci-za-varstvo-okolja), Eko sklad, 
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko 
sklad), objavlja

javni poziv 80EV-PO20
Finančne spodbude pravnim osebam za nova 

električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva ter upraviče-

ne osebe
Predmet javnega poziva so finančne spodbude za 

naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznej-
ših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po pro izvodnji 
ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji (v nadalj-
njem besedilu: naložba) v obliki:

– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem 

besedilu: kredit).
Do finančne spodbude so upravičene:
– lokalne skupnosti;
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki 

in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejav-
nosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene 
dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Repu-
bliki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;

– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno 
premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov 
državnega proračuna.

Do finančne spodbude niso upravičene osebe:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko skla-

da ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po po-
godbah sklenjenih z Eko skladom;

– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti 
do Republike Slovenije;

– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač 
ali socialnih prispevkov;

– gospodarske družbe in zadruge v težavah skla-
dno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;

– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja;

– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Upravičene osebe, ki opravljajo pridobitno gospo-

darsko dejavnost, po tem javnem pozivu z nepovratnimi 
sredstvi pridobijo pravico do nepovratnih sredstev v obli-
ki državne pomoči. V primeru, da upravičena oseba 
izvaja gospodarske in negospodarske dejavnosti, mora 
upravičena oseba voditi ločene računovodske evidence.

Finančna spodbuda se dodeli za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, 

L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez 
emisij CO2 na izpustu;

– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo 
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nado-
meščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, 
N1, L7e ali L6e.

Vozila, ki so predmet spodbude, so namenjena 
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po 
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neozna-
čen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani 
vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi 
z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi 
kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestne-
ga prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno 
drugače, kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), bodo 
registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih 
vozil, ki so navedene v petem odstavku 1. točke tega 
javnega poziva.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne 
osebe ali samostojnega podjetnika.

Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e 
so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skla-
dnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – 
ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategorija L1e-B je do-
ločena v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi 
in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesni-
kov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).

Opis kategorij vozil:
M1: vozila za prevoz potnikov z največ osmimi se-

deži poleg sedeža voznika.
N1: vozila za prevoz blaga z največjo maso do 

vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije 

L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 
400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase 
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna 
moč motorja ne presega 15 kW.

L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega 
vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih 
vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost 
ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna 
moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.

L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično 
nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno 
hitrostjo, ki presega 45 km/h.

L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, kate-

rih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 
45 km/h.

L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja 

konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in 
katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW 
pri elektromotorju.

L1e: lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon 
z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega 
največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša 
≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč 
znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih 
pro izvajalca tehnično dovoljena masa.

Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano 

za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, 
katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, 
in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanj-
šuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja 
nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali šti-
rikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej 
navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično 
enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
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L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila ka-
tegorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili 
vozila L1e-A.

Vozila kategorije L1e-A niso predmet finančne 
spodbude.

Vozila, ki so predmet finančne spodbude, morajo 
biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi 
tehnologiji.

2. Upravičeni in priznani stroški naložbe
Med stroške za dodelitev finančne spodbude ne 

sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko 
upravičena oseba nima pravice do odbitka vstopnega 
davka na dodano vrednost.

a) Upravičeni stroški naložbe pri določitvi višine 
nepovratnih sredstev v obliki državne pomoči

Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so 
potrebni za preseganje veljavnih standardov Unije ali 
zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov 
Unije. Stroški se določijo na naslednji način:

– kadar se stroški naložb v varstvo okolja lahko 
opredelijo v skupnih stroških naložb kot ločena nalož-
ba, se ti stroški, povezani z varstvom okolja, štejejo za 
upravičene stroške;

– v vseh drugih primerih se stroški naložb v var-
stvo okolja opredelijo s primerjavo s podobno, okolju 
manj prijazno tehnično primerljivo naložbo, ki bi se 
verodostojno izvedla brez pomoči. Tehnično primerljiva 
naložba pomeni naložbo z isto pro izvodno zmogljivo-
stjo in vsemi drugimi tehničnimi značilnostmi (razen 
tistih, ki se neposredno nanašajo na dodatno naložbo 
za predvideni cilj). Podatke o izhodiščnih/primerljivih 
naložbah pridobi Eko sklad in temeljijo na javno objav-
ljenih cenikih oziroma javno dostopnih podatkih (brez 
popustov). Razlika med stroški obeh naložb opredelju-
je strošek, povezan z varstvom okolja, in se šteje za 
upravičene stroške.

Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem 
višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.

V primeru, ko višina stroška nakupa vozila znatno 
presega tržno objavljeno ceno, Eko sklad kot strošek 
nakupa vozil upošteva tržno ceno.

Pomoč se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem 
pomoči ali kumulira z ad hoc ali de minimis pomočjo 
v zvezi z istimi ali deloma istimi upravičenimi stroški, če 
skupni znesek državne pomoči za posamezno dejavnost 
ali projekt ne presega zgornjih meja, določenih na pod-
lagi pragov pomoči, opredeljenih v odstavku b) 3. točke 
tega poziva ter največ do 15 milijonov EUR na podjetje 
in na naložbeni projekt.

b) Priznani stroški naložbe pri določitvi višine kre-
dita

Priznani stroški pri dodelitvi kredita so:
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon 

(najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo 

vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
3. Vir in višina sredstev
a) Viri in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud v obli-

ki nepovratnih sredstev se v skladu s prvim odstavkom 
317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo ener-
gije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni 
daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in 
plinasta goriva. Sredstva za kredite pa se zagotavljajo 
iz namenskega premoženja Eko sklada.

Višina razpisanih sredstev za izplačilo nepovratnih 
sredstev znaša 2.500.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 
4.000.000,00 EUR.

b) Izračun in višine nepovratnih sredstev
Višina nepovratnih sredstev znaša največ:
– 6.000 EUR za nakup novega električnega vozila 

brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni 
pogon, kategorije M1;

– 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila 
brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni 
pogon, kategorije N1;

– 2.000 EUR za nakup novega električnega vozila 
brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni 
pogon, kategorije L7e;

– 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila 
brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni 
pogon, kategorije L6e;

– 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila 
brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;

– 500 EUR za nakup novega električnega vozila 
brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e.

Višina pomoči je omejena tako, da intenzivnost 
pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za na-
ložbo na območjih »a« ter 45 % upravičenih stroškov za 
naložbo na območjih »c«. Kot območje »a« se na karti 
regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne 
enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« 
pa se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 
SI02 Zahodna Slovenija.

Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odsto-
tnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 
20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro 
podjetjem.

Upoštevaje 10. člen Pravilnika o dodeljevanju dr-
žavnih pomoči za varstvo okolja Eko sklada se velikost 
podjetja določi na naslednji način:

– mikro podjetje ima, na podlagi zadnjih računovod-
skih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 10 zaposlenih 
in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne pre-
sega 2 milijonov EUR;

– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih 
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 
50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;

– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi za-
dnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj 
kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 mi-
lijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov EUR;

– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi za-
dnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več 
kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 mili-
jonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijo-
nov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano 
za konsolidacijo.

Pri upravičenih osebah, ki bodo vozilo, ki je pred-
met vloge, uporabljale v okviru izvajanja negospodarske 
dejavnosti, nepovratna sredstva ne smejo preseči 50 % 
vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Priznani stroški naložbe so:
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon 

(najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo 

vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
c) Višina kredita in pogoji dodeljevanja
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji 

znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek 
kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost 
upravičene osebe pri Eko skladu ne sme preseči 10 mi-
lijonov EUR.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti 
priznanih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih 



Stran 832 / Št. 21 / 13. 3. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

sredstev in kredita ne presega priznanih stroškov na-
ložbe.

Z odločbo dodeljena višina kredita se lahko zniža 
ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposob-
nost upravičene osebe in kakovost zavarovanja kredita. 
Kreditna sposobnost in višina kredita se določita v po-
stopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z do-
ločili dokumentacije za prijavo.

Presoja kreditne sposobnosti upravičene osebe ob-
sega presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost 
zagotavljanja denarnih pritokov v obsegu, potrebnem za 
redno izpolnjevanje obveznosti do Eko sklada, izpolnje-
vanje pogodbenih obveznosti v preteklih obdobjih ter 
presojo drugih informacij, ki bi lahko vplivale na kredi-
tno sposobnost upravičene osebe. Kreditna sposobnost 
upravičene osebe se presoja v skladu s prilogo »Ele-
menti presoje kreditne sposobnosti upravičene osebe in 
ustreznosti zavarovanja«, ki je sestavni del vloge.

č) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 % 
oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči 
države, tako da je višina skupne obrestne mere na 
dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne 
obrestne mere za izračun državne pomoči, določene 
skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode do-
ločanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj 
(UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6, http://ec.europa.eu/compe-
tition/state_aid/legislation/reference_rates.html) in ustre-
zno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (ne-
gativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR 
ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kre-
dit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse dokler EURI-
BOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna 
mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna 
obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna 
obrestna mera.

d) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka 5 let.
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti 

s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovolje-
nja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je od-
plačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega 
akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, ven-
dar mora v tem primeru upravičena oseba ob vsakokra-
tnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga 
za nadaljnje opravljanje dejavnosti.

Odplačilna doba se določi ob oceni kreditne spo-
sobnosti upravičene osebe in ustreznosti predlaganega 
zavarovanja kredita v postopku pred podpisom kreditne 
pogodbe.

e) Zavarovanje kredita
Kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi 

bianco menicami. Vse upravičene osebe razen lokalnih 
skupnosti pa še z enim ali več naslednjih zavarovalnih 
instrumentov:

– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini;
– zastavo tržno zanimivih premičnin;
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi 

v prilogi dokumentacije za prijavo.
Elementi presoje kreditne sposobnosti in ustrezno-

sti zavarovanja so sestavni del dokumentacije za prijavo 
na poziv.

f) Stroški kredita
Upravičena oseba je dolžna plačati vse stroške, 

povezane s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat 
veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada. Upravičena 

oseba je dolžna v celoti plačati tudi notarske stroške 
(stroške cenitve, notarskega zapisa, sodne takse idr.).

4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na 
javnem pozivu

a) Predmet finančne spodbude je samo nova na-
ložba

Finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za 
nove naložbe. Nova naložba je nakup ali predelava vozi-
la, katerega prva registracija po pro izvodnji ali predelavi 
bo opravljena v Republiki Sloveniji po pisni predložitvi 
vloge na ta javni poziv, pri čemer mora biti vozilo kup-
ljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavno-
stjo za prodajo vozil. Upravičena oseba mora predložiti 
vlogo pred začetkom izvajanja projekta, kar pomeni, 
da pred predložitvijo vloge vozilo še ne sme biti kupljeno 
oziroma predelano, prav tako ne sme biti sklenjen zave-
zujoč pravni posel (izdan račun, plačan avans, podpisa-
na pogodba o lizingu ipd.).

Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir dr-
žavne pomoči ali financiranje iz javnih sredstev, kumu-
lacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene 
intenzivnosti ali zneska pomoči.

Finančna spodbuda za nakup novega vozila se lah-
ko dodeli samo v primeru, da bo upravičena oseba po 
nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet finančne 
spodbude. Finančna spodbuda za predelavo vozila se 
lahko dodeli samo v primeru, da bo upravičena ose-
ba po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, 
ki je predmet finančne spodbude. Finančna spodbuda 
v obliki nepovratnih sredstev se lahko dodeli tudi na 
podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, če je 
upravičena oseba prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, 
ki je predmet finančne spodbude.

Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma 
poslovnim najemom, ni upravičeno do finančne spod-
bude.

Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini 
pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila 
z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registra-
cijo po pro izvodnji novega ali predelavi starega vozila.

Vozilo ne sme biti kupljeno od poslovno ali zasebno 
povezane osebe, opredeljene v Zakonu o davku od do-
hodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 
76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 
24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 
69/17, 79/18 in 66/19) in mora biti kupljeno pod tržnimi 
pogoji. Račun tudi ne sme biti izdan s strani upravičene 
osebe.

b) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je 

pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo 
Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje 
priporočeno po pošti, se za dan, ko Eko sklad prejme 
vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži 
v celoti izpolnjen obrazec Vloga na predpisanem obraz-
cu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi obveznimi 
prilogami.

Obvezne priloge:
– izpolnjen obrazec vloge s podatki o upravičeni 

osebi in naložbi;
– podpisan in potrjen obrazec »Izjava upravičene 

osebe« z navedenimi podatki o že prejetih ali zapro-
šenih sredstvih državne pomoči oziroma pomoči de 
minimis;

– pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadol-
žitev, ki ga priložijo le pravne osebe javnega sektorja 
v skladu s 87. členom Zakona o javnih financah (Uradni 
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list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF);

– računovodski izkazi upravičene osebe za zadnje 
zaključeno leto, oddani na AJPES, potrjeni s strani od-
govornih oseb upravičene osebe in s priloženim potrdi-
lom o oddaji letnega poročila s strani AJPES-a, če le-ti 
niso dostopni v javnih bazah podatkov. V kolikor je upra-
vičena oseba zavezana h konsolidiranim računovodskim 
izkazom, predloži le-te.

Glede na posamezno vrsto naložbe pa mora upra-
vičena oseba predložiti še dodatne obvezne priloge, in 
sicer za:

– nakup novega električnega vozila:
– kopijo predračuna za nakup novega vozila (v 

primeru skupnega javnega naročila oseb javnega prava 
se lahko predloži krovno pogodbo, vendar mora biti in-
dividualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po 
oddaji vloge na ta javni poziv; v primeru najema baterije 
za predmetno vozilo, je potrebno predložiti kopijo pred-
računa za nakup novega vozila, na katerem bo naveden 
tudi znesek za najem baterije);

– podatke pro izvajalca o vozilu, iz katerih so 
jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna 
oznaka, tip, vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije 
(npr. Li-Ion)), ki so lahko vključeni v predračun ali podani 
ločeno v specifikaciji vozila;

– predelavo obstoječega vozila v električno:
– kopijo predračuna za storitev predelave vozila;
– kopije predračunov za tehnične komponente, 

potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent 
niso vključeni že v predračun iz prejšnje alineje;

– podatke predelovalca o vozilu, iz katerih so 
jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka, 
komercialna oznaka, tip, tip baterije (npr. Li-Ion)), ki so 
lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifi-
kaciji vozila.

Eko sklad lahko zahteva, da upravičena oseba za 
vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jezi-
ku, predloži overjen prevod.

V primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno 
priložiti še:

– izpolnjen obrazec »Predlog zavarovanja vračila 
kredita« z vsemi zahtevanimi prilogami,

– izpolnjen obrazec »Presoja kreditne sposobnosti« 
z vsemi zahtevanimi prilogami.

c) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena finančna spodbu-

da, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi pred-
pisi.

č) Kandidiranje za nakup ali predelavo več vozil
Upravičena oseba lahko z vlogo kandidira za ne-

povratna sredstva za največ 50 vozil naenkrat (nakup 
ali predelava vozil), upravičena oseba lahko na tem 
javnem pozivu odda več vlog.

d) Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči
Nepovratna sredstva za nakup novih električnih 

vozil ali predelavo obstoječih vozil na električni pogon, 
ki se dodeljujejo s tem pozivom, se štejejo kot državna 
pomoč upravičeni osebi, ki opravlja pridobitno gospodar-
sko dejavnost – prejemniku pomoči.

Državna pomoč je lahko dodeljena upravičenim 
osebam, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, 
v vseh sektorjih razen za:

– ukrepe pomoči, kadar je dodelitev pomoči pogo-
jena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma pro-
izvedeno blago ali storitve;

– pomoč, ki je odvisna od uporabe domačih pro-
izvodov v breme uvoženih pro izvodov;

– dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države 
ali države članice;

– nekatere sektorje, kot so ribištvo in akvakultura, 
omejeno glede na posebna pravila, ki se uporabljajo;

– primarne dejavnosti na kmetiji;
– lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
– upravičence, ki so v postopku vračanja neupravi-

čeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evrop-
ske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– podjetja v težavah;
– podjetja, ki redno ne izplačujejo plač in socialnih 

prispevkov;
– podjetja, ki imajo neporavnane davčne in druge 

obveznosti do Republike Slovenije.
e) Prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 

nepovratnih sredstev
Po pridobitvi nepovratnih sredstev mora vozilo naj-

manj 2 leti po prvi registraciji vozila ostati registrirano in 
v lasti prejemnika nepovratnih sredstev. Če se ugotovi, 
da prejemnik vozilu ni podaljšal registracije oziroma je 
vozilo odtujil prej kot v dveh letih, mora prejeta sredstva 
vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, 
obračunanimi za obdobje od prejema do vračila ne-
upravičeno pridobljenih nepovratnih sredstev. Čas od 
odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva po-
novne prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje 
prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas 
lastnik vozila.

V primeru kreditiranja nakupa vozila, to ne sme biti 
odsvojeno ali oddano v najem ali zakup pred dokonč-
nim poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju 
Eko sklada.

f) Prepoved dodelitve nepovratnih sredstev v prime-
ru že dodeljenih spodbud

Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena, če je 
bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto identifika-
cijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobavite-
ljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih 
goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju 
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) in iz sred-
stev državnega proračuna.

g) Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od do-

končnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančnih spod-
bud za nakup novega vozila ali predelavo vozila. Datum 
registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.

Upravičena oseba lahko pred potekom roka za 
zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podalj-
šanje tega roka. Eko sklad lahko v primeru opravičenih 
vzrokov podaljša rok za zaključek naložbe za največ 
3 mesece.

V primeru zamude roka za zaključek naložbe, po-
goji za izplačilo nepovratnih sredstev in kredita niso 
izpolnjeni.

5. Pridobitev obrazcev
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 

sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo upra-
vičene osebe natisnejo same, je enakovredna tiska-
nim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko upravičene 
osebe tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni 
telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. 
Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pi-
snim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana ali na e-naslov: 
ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko upravičene 
osebe pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefon-
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skih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni 
strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu eko-
sklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času 
uradnih ur za stranke.

6. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv 

od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije 
dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega po-
ziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih 
obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po 
pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

7. Obravnava vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do finančne spod-

bude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen 
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), v kolikor ZVO-1 
ne določa drugače.

Upravičena oseba z odločbo pridobi pravico do fi-
nančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden 
z javnim pozivom opredeljen ukrep. Upravičena oseba pri-
dobi pravico do finančne spodbude po javnem pozivu ob 
upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine 
razpisanih sredstev po javnem pozivu ter prednostnega 
vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do finanč-
ne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 
2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 
– ZKZaš) ne plačuje.

Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni 
del tega javnega poziva.

8. Pogoji za črpanje kredita
a) Sklenitev kreditne pogodbe
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni 

naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost upra-

vičene osebe in ustreznost predlaganega zavarovanja 
vračila dodeljenega kredita (razen za lokalne skupnosti);

– opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma;

– plačilo nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe 
skladno s Tarifnim pravilnikom Sklada;

– predložen sklep ustreznega organa o najemu kre-
dita.

Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi po-

slovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugo-
toviti;

– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega raz-
merja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih;

– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastop-
nik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper 
katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Ob sklenitvi kreditne pogodbe mora upravičena 
oseba predložiti tudi štirimi bianco menice in pooblastilo 
za njihovo izpolnitev. V primeru, da je upravičena oseba 
pravna oseba javnega sektorja iz 87. člena ZJF, pa še 
soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece 
od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spod-
bude. Za lokalne skupnosti je rok za sklenitev kreditne 
pogodbe 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o dode-
litvi pravice do spodbude. Iz utemeljenih razlogov se ta 
rok lahko podaljša za največ 3 mesece, če upravičena 
oseba pisno zaprosi za podaljšanje pred potekom roka.

Kreditno pogodbo se sklene v obliki notarskega za-
pisa. Stroške notarskih storitev plača upravičena oseba.

b) Poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora upravičena 

oseba predložiti ustrezne pogodbeno dogovorjene za-
varovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju 
naložb skladno z zakonom o javnem naročanju, pa tudi 
sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem za-
gotavljanju lastne udeležbe upravičene osebe. Ustrezni 
delež sredstev bo upravičeni osebi oziroma dobavitelju 
nakazan po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, 
računi, predračuni). Pred vsakim nakazilom sredstev 
mora upravičena oseba poravnati vse zapadle obvezno-
sti po predhodnih črpanjih in obveznosti do Eko sklada.

Zadnje nakazilo odobrenih sredstev kredita se lah-
ko izvede najkasneje v dveh mesecih po roku za zaklju-
ček naložbe, navedenem v točki 7.b).

9. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravi-

čena oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku 
roka za zaključek naložbe. Dokumentacija o zaključku 
naložbe mora vsebovati:

– kopijo računa za nakup vozila v primeru nakupa 
vozila (v primeru najema baterije za predmetno vozilo, 
je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu ba-
terije) ali računa za predelavo vozila v primeru predelave 
vozila (za predelavo vozila mora/-jo račun/-i vsebovati 
tako sestavne dele kot tudi stroške dela). V primeru fi-
nančnega lizinga, je potrebno poleg računa prodajalca 
za nakup vozila priložiti tudi kopijo pogodbe o finančnem 
lizingu. Račun ne sme biti izdan s strani upravičene ose-
be ali od poslovno ali zasebno povezane osebe opre-
deljene z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb;

– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje 
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.). V primeru 
finančnega lizinga je potrebno predložiti kopijo pogod-
be o finančnem lizingu za vozilo. Dopustna je odpoved 
finančnega lizinga zaradi odkupa vozila s strani upravi-
čene osebe;

– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, 
izdanega na ime upravičene osebe;

– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila.
b) Izplačilo nepovratnih sredstev
Izplačilo nepovratnih sredstev se izvede predvido-

ma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih 
dokazil o zaključku naložbe, če so vsa zahtevana doka-
zila predložena pred izdajo odločbe o dodelitvi pravice 
do finančne spodbude, pa predvidoma v 60 dneh po 
dokončni odločbi o dodelitvi pravice do finančne spodbu-
de. Izplačilo se izvede na transakcijski račun upravičene 
osebe. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi 
ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od iz-

daje odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude 
do 3 let po izplačilu nepovratnih sredstev oziroma do 
dokončnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug način preveriti namensko 
porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije 
in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in ve-
ljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve, 
oddaje v najem ali zakup predmeta spodbude. V pri-
meru nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov 
ali določil kreditne pogodbe ter v primeru, da so bile 
s strani upravičene osebe dane neresnične oziroma 
zavajajoče izjave ali so bili dostavljeni neresnični ali 
zavajajoči dokumenti ali drugih ugotovljenih kršitev do-
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ločil tega javnega poziva, je upravičena oseba dolžna 
Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila 
neupravičeno pridobljenih sredstev.

V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega pri-
kazovanja podatkov, upravičena oseba v obdobju 3 let 
od dokončnosti odločbe, s katero je bila odpravljena 
odločba o dodelitvi pravice do finančne spodbude, ne 
more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja 
Eko sklad.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-1675/20
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v na-
daljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
(Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skla-
du s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Sloven-
skega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, 
z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.
ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; 
v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko 
sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslov-
nega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, za leto 2020, potrjenega 
skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 60/19; v nadaljnjem besedi-
lu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom 
številka 47602-4/2020/4 z dne 3. 3. 2020, Eko sklad, 
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: 
Eko sklad), objavlja

javni poziv 79SUB-EVOB20
Nepovratne finančne spodbude občanom  

za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo 
okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo 
v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil 
(v nadaljnjem besedilu: naložba), in sicer za naslednje 
ukrepe:

– nakup novega/testnega vozila na električni po-
gon;

– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo 
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadome-
ščen s pogonskim elektromotorjem.

Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena 
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po 
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neozna-
čen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani 
vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi 
z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi 
kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestne-
ga prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno 
drugače, kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), bodo 
registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih 
vozil, ki so navedene v četrtem odstavku 1. točke tega 
javnega poziva.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne 
osebe ali samostojnega podjetnika.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le 
za:

– nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1 
in L7e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;

– nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e, 
L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 
na izpustu;

– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo 
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nado-
meščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, 
N1, L7e ali L6e.

Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e 
so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skla-
dnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 – 
ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategorija L1e-B je 
določena v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 
o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil 
in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52). 
Opis kategorij vozil:

M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi se-
deži poleg sedeža voznika.

N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do 
vključno 3,5 tone.

L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije 
L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 
400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase 
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna 
moč motorja ne presega 15 kW.

L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega 
vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih 
vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost 
ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna 
moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.

L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično 
nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno 
hitrostjo, ki presega 45 km/h.

L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, kate-

rih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 
45 km/h.

L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja 

konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in 
katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW 
pri elektromotorju.

L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon 
z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega 
največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša 
≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč 
znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih 
pro izvajalca tehnično dovoljena masa.

Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano 

za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, 
katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, 
in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanj-
šuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja 
nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali šti-
rikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej 
navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično 
enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.

L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila ka-
tegorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili 
vozila L1e-A.

Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih 
finančnih spodbud.
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Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spod-
bud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temelji-
jo na svinčevi tehnologiji.

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter priznani stroški naložbe

a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za poveča-
nje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toplo-
to, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 3.000.000 EUR.

b) Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 6.000 EUR za nakup novega/testnega električ-

nega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na 
električni pogon, kategorije M1;

– 4.500 EUR za nakup novega/testnega električ-
nega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na 
električni pogon, kategorije N1;

– 2.000 EUR za nakup novega/testnega električ-
nega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na 
električni pogon, kategorije L7e;

– 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila 
brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni po-
gon, kategorije L6e;

– 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila 
brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;

– 500 EUR za nakup novega električnega vozila 
brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 
50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

c) Priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega/testnega vozila na elek-

trični pogon (najem baterije se šteje za priznan strošek 
naložbe);

– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo 
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 
pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična ose-
ba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje 
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno 
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za 
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na 
javnem pozivu

a) Predmet nepovratne finančne spodbude je na-
ložba v nakup ali predelavo vozila

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
za naložbo v nakup novega/testnega ali predelanega vo-
zila, katerega prva registracija po pro izvodnji ali predela-
vi je bila opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 9. 2019. 
Pred 1. 9. 2019 vozilo, ki je predmet nepovratne finanč-
ne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predela-
no. Vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z ustrezno 
registrirano dejavnostjo za prodajo vozil.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega 
vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlaga-
telj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet 
nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podla-
gi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zaku-
pnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne 
finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda 
za predelavo vozila v električno vozilo se lahko dodeli 
samo v primeru, da bo vlagatelj po predelavi vozila prvi 

lastnik predelanega vozila, ki je predmet nepovratne 
finančne spodbude.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
tudi za naložbo v nakup testnega vozila, za katerega so 
izpolnjeni pogoji:

– testno vozilo mora biti prvič po pro izvodnji registri-
rano v Republiki Sloveniji;

– registracija vozila mora biti opravljena s strani 
vlagatelja v Republiki Sloveniji;

– prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano 
dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi lastnik ali prvi 
uporabnik tega vozila;

– pred nakupom testnega vozila s strani vlagate-
lja je bilo testno vozilo s strani prodajalca registrirano 
manj kot šest mesecev. Vlagatelj mora testno vozilo 
kupiti pred potekom 9 mesecev od prve registracije te-
stnega vozila;

– vlagatelj mora biti lastnik vozila in drugi upo-
rabnik vozila oziroma, v primeru sklenjene pogodbe 
o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je pred-
met nepovratne finančne spodbude.

Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma 
poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne 
finančne spodbude.

Novo vozilo se lahko kupi, zakupi oziroma se vo-
zilo predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji. 
Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje 
za prvo registracijo po pro izvodnji novega ali predelavi 
starega vozila.

b) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja 

tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpol-

njen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen 
ukrep:

– nakup novega/testnega električnega vozila:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet ne-

povratne finančne spodbude (v primeru najema baterije 
za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo 
pogodbe o najemu baterije). Na računu za testno vozilo 
mora biti navedeno, da gre za nakup testnega vozila;

– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje 
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v pri-
meru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem 
lizingu za vozilo;

– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, 
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega 
na ime vlagatelja;

– v primeru nakupa testnega vozila je potrebno 
priložiti vsa prometna dovoljenja za predmetno vozilo in 
morebitna dokazila o odjavi vozila iz prometa;

– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki 
je predmet nepovratne finančne spodbude;

– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopijo/e računa/ov za predelavo vozila, ki 

je predmet nepovratne finančne spodbude, ki mora/jo 
vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela;

– dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje 
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.);

– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, 
ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega 
na ime vlagatelja;

– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki 
je predmet nepovratne finančne spodbude.

Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa doka-
zila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži 
overjen prevod.
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c) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi.

č) Kandidiranje za nakup ali predelavo vozila
Z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno 

finančno spodbudo za več ukrepov opredeljenih s tem 
javnim pozivom.

d) Prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
nepovratne finančne spodbude

Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji vozi-
la s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, 
ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratne fi-
nančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu 
ni podaljšal registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot 
v dveh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za ob-
dobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene 
nepovratne finančne spodbude. Čas od odjave vozila 
iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave 
v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi od-
tujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik vozila.

e) Prepoved dodelitve nepovratne finančne spod-
bude v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto 
identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani 
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih 
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zago-
tavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). 
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena 
tudi, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z enako 
identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu 
Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.

f) Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne 
spodbude za isti ukrep

Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude 
po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen 
pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kre-
ditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba 
izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega po-
ziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita 
izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na 
spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne 
spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov 
kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena 
nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za del-
no poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.

5. Pridobitev obrazcev
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 

sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlaga-
telji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri 
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih 
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumen-
tacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji prido-
bijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur 
za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.eko-
sklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si 
ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva 

objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni 
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obraz-
cih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti 
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, 
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če 
ZVO-1 ne določa drugače.

Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo 
pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbo, 
s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. 
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spod-
bude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih 
sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spod-
bude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda 
prispetja popolne vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 
in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.

Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni 
del tega javnega poziva.

8. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne 
spodbude

Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno 
spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne 
vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne fi-
nančne spodbude.

Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 
podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vla-
gatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spod-
bude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve 
vlagatelju.

Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-
položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokonč-
nosti odločbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen 
v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spod-
buda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita 
Eko sklada.

9. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od iz-

daje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finanč-
ne spodbude do 3 let po datumu izplačila nepovratne 
finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumen-
tacije ali na drug način preveriti namensko porabo do-
deljenih nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije 
in izvedbe naložbe z določili tega javnega poziva in 
veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtuji-
tve predmeta nepovratne finančne spodbude. V pri-
meru nenamenske porabe sredstev in v primeru, da so 
bile s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude 
dane neresnične oziroma zavajajoče izjave ali so bili 
dostavljeni neresnični ali zavajajoči dokumenti ali drugih 
ugotovljenih kršitev določil tega javnega poziva, je preje-
mnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu 
vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupraviče-
no pridobljene nepovratne finančne spodbude.

V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prika-
zovanja podatkov, upravičena oseba v obdobju 3 let od 
dokončnosti odločbe, s katero je bila odpravljena od-
ločba o dodelitvi pravice, ne more sodelovati na javnih 
pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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 Ob-1699/20

Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju na-
grad in priznanj Kemijskega inštituta, Komisija za Pre-
glove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje

natečaj
za  

– Veliko Preglovo nagrado Kemijskega inštituta  
za raziskovalno delo in  

– Preglovo nagrado Kemijskega inštituta  
za izjemne dosežke

in poziva ugledne raziskovalce in raziskovalke s po-
dročja kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandidate 
za nagrade.

I. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta 
za raziskovalno delo in Preglova nagrada Kemijske-
ga inštituta za izjemne dosežke se podeljujeta razi-
skovalcem/raziskovalkam, ki so del raziskav, na katere 
se nanaša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju 
s slovenskimi akademskimi ali raziskovalnimi institu-
cijami. Nagradi se podeljujeta za vrhunske dosežke 
na področju osnovnih ali uporabnih raziskav, ki so pri-
merljivi s svetovno kvaliteto. Velika Preglova nagrada 
Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeljuje 
posameznikom/posameznicam, Preglova nagrada Ke-
mijskega inštituta za izjemne dosežke pa posamezni-
kom/posameznicam ali skupini raziskovalcev, ki so bi-
stveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se 
podeljuje priznanje.

Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za 
raziskovalno delo se podeli mednarodno uveljavljenim 
raziskovalcem za večji opus znanstvenega dela, ki je 
nastal v enem ali več desetletjih.

Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne 
dosežke se podeli za izjemne dosežke v zadnjih petih 
letih pred prijavo.

II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in 
priznanj Kemijskega inštituta se v letu 2020 podeli naj-
več ena Velika Preglova nagrada za raziskovalno delo 
in največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za 
izjemne dosežke.

III. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za 
raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 
9.000 EUR in doprsni kipec Friderika Pregla.

Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izje-
mne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 
3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Fride-
rika Pregla.

IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandida-
tov/kandidatk za nagrade so:

– Biografija kandidata/kandidatke (dodatno pri vlogi 
za Veliko Preglovo nagrado za raziskovalno delo)

– Bibliografija kandidata/kandidatke
– Kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja/pre-

dlagateljice in z enim priporočilnim pismom (tako predla-
gatelj/ica kot pisec/ka priporočilnega pisma lahko predla-
gata le enega kandidata/kandidatko)

– Soglasje kandidata/kandidatke za kandidaturo
– Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti 

za omenjena dela (dodatno pri vlogi za Preglovo nagra-
do za izjemne dosežke)

– Kratek opis in navedba virov petih najpomemb-
nejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po predla-
gateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata/kan-
didatke.

Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg ti-
skane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki 
(pdf format)).

V. O izboru kandidatov/kandidatk za nagrade odlo-
ča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta 
imenoval izmed slovenskih raziskovalcev/raziskovalk na 
področju kemije in sorodnih ved.

Odločitev komisije bo objavljena na slovesni raz-
glasitvi nagrajencev/nagrajenk, ki bo predvidoma v me-
secu juniju 2020. Dobitniki/dobitnice nagrad bodo svo-
je dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem 
inštitutu.

VI. Vloge za Preglovo nagrado Kemijskega inšti-
tuta je potrebno poslati do 14. aprila 2020, na Kemijski 
inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljub ljana, z oznako »Ne 
odpiraj – predlog za Veliko Preglovo nagrado Kemijske-
ga inštituta za raziskovalno delo«, oziroma »Ne odpiraj 
– predlog za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za 
izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.

Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do 

zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemij-
skega inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: 
brigita.pirc@ki.si in tel. 01/47-60-225.
Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta

Št. 60402-4/2020-1 Ob-1691/20
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 

premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: prodajo osnovnih sredstev 
(lokomotiv ser. 642, 644, 661 in 732).

Vrsta posla: odprodaja osnovnega sredstva.
Lokacija:
– sklop 1; iz lokacije Maribor
– sklop 2; iz lokacije Zidani Most
– sklop 3; iz lokacije, Maribor
– Sklop 4; iz lokacije Novo mesto
– Sklop 5; iz lokacije Maribor
– Sklop 6; iz lokacije Novo mesto
– Sklop 7; iz lokacije Novo mesto
– Sklop 8; iz lokacije Maribor
– Sklop 8; iz lokacije Maribor
– Sklop 9; iz lokacije Maribor
– Sklop 10; iz lokacije Maribor
– Sklop 11; iz lokacije Novo mesto.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1; lokomotiva ser. 642–011 (serijska šte-

vilka 947926420110)
– sklop 2; lokomotiva ser. 642-015 (serijska šte-

vilka 947926420151)
– sklop 3; lokomotiva ser. 644-004 (serijska šte-

vilka 947926440043)
– sklop 4; lokomotiva ser. 644-008 (serijska šte-

vilka 947926440084)
– sklop 5; lokomotiva ser. 644-012 (serijska šte-

vilka 947926440126)
– sklop 6; lokomotiva ser. 644-018 (serijska šte-

vilka 947926440183)
– sklop 7; lokomotiva ser. 644-021 (serijska šte-

vilka 947926440217)
– sklop 8; lokomotiva ser. 644-022 (serijska šte-

vilka 947926440225)
– sklop 9; lokomotiva ser. 644-025 (serijska šte-

vilka 947926440258)
– sklop 10; lokomotiva ser. 661-164 (serijska šte-

vilka 947926611643)
– sklop 11; lokomotiva ser. 732-185 (serijska šte-

vilka 947937321851).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– za sklop 1; 15.845,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 21.807,00 EUR brez DDV
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– za sklop 3; 93.074,00 EUR brez DDV
– za sklop 4; 93.485,00 EUR brez DDV
– za sklop 5; 94.723,00 EUR brez DDV
– za sklop 6; 95.139,00 EUR brez DDV
– za sklop 7; 70.139,00 EUR brez DDV
– za sklop 8; 70.555,00 EUR brez DDV
– za sklop 9; 95.973,00 EUR brez DDV
– za sklop 10; 29.014.00 EUR brez DDV
– za sklop 11; 27.414,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 

707.168,00 EUR brez DDV oziroma 862.744,96 EUR 
z DDV.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 1. 4. 2020 ob 
12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljub ljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi 
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo do-
segljivo od 13. 3. 2020 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpi-
si/prodaja-neuporabnega-materiala

SŽ – Tovorni promet, d.o.o.

 Ob-1664/20
ZAVOD MEDEROS storitve in razvoj – v likvidaciji, 

Tominškova ulica 66, 1231 Ljub ljana – Črnuče, matič-
na številka 5389453000, ki ga po pooblastilu zastopa 
Godec Černeka Nemec, o.p., d.o.o., na podlagi sklepa 
o vpisu likvidacije objavlja poziv upnikom.

Vse upnike ZAVODA MEDEROS storitve in ra-
zvoj – v likvidaciji pozivamo, da prijavijo svoje terjatve 
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem 
listu RS. Prijave terjatev je skupaj z ustrezno dokumen-
tacijo potrebno predložiti na naslov: Godec Černeka 
Nemec, o.p., d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljub ljana.

ZAVOD MEDEROS storitve in razvoj – v likvidaciji  
po pooblaščencu
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 Ob-1703/20
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox Podjetje za 

RTV produkcijo d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z najmanj 5 % kapitala oziroma upravljal-

skih pravic: Novak Uroš, Bračičeva 20, 1330 Kočevje, 
Vlašič Dušan, Breg 9a, 1332 Stara Cerkev, Kosten An-
drej, Breg 12, 1332 Stara Cerkev.

Organi upravljanja: skupščina družbenikov (lastni-
kov) in direktor.

Direktor: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.

Objave po Zakonu o medijih
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 133/2019 Os-1713/20
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upni-

ka A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., matič-
na št. 1196332000, davčna št. 60595256, Šmartinska 
cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh 
Gerečnik, p.p. 1234 Maribor, zoper dolžnika Miha Širaj, 
EMŠO 3012984500296, Ljub ljanska cesta 26, Kočevje, 
zaradi izterjave 528,97 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Mihi Širaj, Ljub ljanska cesta 26, Kočevje, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Zvone 
Janež, Škrabčev trg 54, 1310 Ribnica.

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 Kočevju
dne 9. 3. 2020

2874 Z 490/2019 Os-1397/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v zadevi zavaro-

vanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična 
št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna upra-
va RS, Finančni urad Ljub ljana, Davčna ulica 1, Ljub-
ljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana - dostava, ki 
jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, 
Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper dolžnika Jaka Bassin, 
EMŠO 1005969500618, Tržaška cesta 40, Ljub ljana 
- dostava, zaradi zavarovanja terjatve 1.146,85 EUR 
s pp, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Sonny Bero-
nja, Komenskega ulica 16, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 2. 2020

3186 In 1148/2014-38 Os-1469/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnice Sberbank banke d.d., matična št. 5496527000, 
davčna št. 41561767, Dunajska cesta 128A, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Odvetniška pisarna Zaman in partnerji 
d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljub ljana, zoper dolžnika Albina 
Ložar, EMŠO 1108973500294, Kralja Petra I Karađorđe-
vića 101, Banja Luka, ki ga zastopa zak. zast. odvetni-
ca – Blažič Mojca, Obrtniška cesta 14, Trbovlje, zaradi 
izterjave 48.116,34 EUR s pp, sklenilo:

Objave sodišč

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Blažič Mojca, 
Obrtniška cesta 14, Trbovlje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 2. 2020

VL 45975/2019 Os-1475/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SKB d.d., 
Ajdovščina 4, Ljub ljana, ki ga zastopa Luka Korošec, 
Ajdovščina 4, Ljub ljana, proti dolžniku: Avto SPA, vzdr-
ževanje in popravila vozil, d.o.o., Koroška cesta 53D, 
Kranj; P53, avtopralnica, d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljub-
ljana; Samir Rahmanović, Meinriedweq 12, Biel, ki ga 
zastopa zak. zast. odv. Nina Kavčič, Čufarjeva 3, Ljub-
ljana – dostava, zaradi izterjave 13.273,52 EUR, skle-
nilo:

Dolžniku Samirju Rahmanović, Meinriedweq 12, 
Biel, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Nina Kavčič, 
Čufarjeva 3, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 2. 2020

II N 595/2019 Os-1078/20

Okrožno sodišče v Mariboru je po pravosodni 
svétnici Tatjani Božović v nepravdni zadevi predlaga-
teljice Minee Šućur, EMŠO: 1103996505259, Gaber-
nik 77, Zgornja Polskava, ki jo zastopa Manuela Bencek, 
odvetnica v Mariboru, zoper nasprotnega udeleženca 
Željka Šućur, EMŠO: 1909971172225, zadnje stalno 
prebivališče Gabernik 77, Zgornja Polskava, zadnji zna-
ni naslov za vročanje: Sonderborg airport (to mr. Željko 
Šućur), Lufthavnsvej 1, 6400 Sonderborg, Danska, na 
podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z 42. členom 
Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1, sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu se kot začasnega zasto-
pnika postavi odvetnika: Goran Janžekovič, Ulica Vita 
Kraigherja 8, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega ude-
leženca, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo 
nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2020
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II N 571/2019 Os-1533/20
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – 

svétnici Lidiji Križman v nepravdni zadevi predlagateljice 
Jerneje Vidmar, Žitna ulica 10, Maribor, ko jo zastopa 
Simona Marko, odvetnica v Mariboru, proti nasprotnemu 
udeležencu Walterju Chingwaru, Nande Villas 59, Bindura, 
Zimbabve, zaradi zaupanja mld. otrok v varstvo, vzgojo in 
oskrbo ter določitve preživnine in stikov, na podlagi 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. čle-
nom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 571/2019, 
se za začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu 
postavi odvetnik Davor Ozmec, Ljub ljanska ulica 9, 2000 
Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udele-
ženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2020

P 82/2019 Os-1119/20
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajnem sodniku 

Francu Lesniku v pravdni zadevi tožeče stranke Si-
mone Perme, Oblakova ulica 26, Celje, ki jo zastopa 
odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič, odvetnica iz Lju-
bečne (po odločbi Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. 
Bpp 1653/2018) zoper toženo stranko Igorja Daničić, 
Dobriša vas 3/b, Petrovče, zaradi plačila 3.400,00 EUR 
s pp, dne 10. 1. 2020 sklenilo:

Toženi stranki Igorju Daničiću se postavi začasna 
zastopnica.

Za začasnega zastopnika se postavi Tanja Korošec, 
odvetnica v Velenju.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 15. 1. 2020

0033 I 9/2020 Os-1493/20
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni zadevi upni-

ce Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub-
ljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Re-
publike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, proti dol-
žniku Edu Orter, Šaleška cesta 16, Velenje - dostava, 
zaradi izterjave 9.050,93 EUR s pp, na podlagi določb 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi 
in zavarovanju, dolžniku Edu Orterju postavilo začasno 
zastopnico Majo Šerc, odvetnico v Velenju.

Postavljena zastopnica bo zastopala dolžnika v po-
stopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 2. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 97/2019 Os-1236/20
Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski po-

stopek po pokojnem Viktorinu (Viktor) Deržič, rojenem 
16. 11. 1906, nazadnje stanujočem I. Milutinovića 17, 
Novi Sad, Srbija, ki je umrl 19. 4. 1959.

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 27. 1. 2020

D 282/2019 Os-1237/20
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Poje Josipu, rojenemu 18. 6. 1903, sinu Jožeta, 
nazadnje stanujočemu Belmore, Ohio, ZDA, razglaše-
nemu za mrtvega, pri čemer je bil kot dan njegove smrti 
določen 19. 6. 1973.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugoto-
vilo, da je zapustnik, skupaj s svojimi brati in sestrami, 
takoj po prvi svetovni vojni odšel v Ameriko oziroma Ka-
nado in se v Slovenijo ni nikoli več vrnil. Ker sodišču ni 
znano, ali je zapustnik zapustil kakšne dediče t. i. prvega 
dednega reda, oziroma poleg sodišču znanih praneča-
kov Šteblaj Stojana, Šteblaj Bojane, Boljka Nuše, Saše 
Šteblaj, Jamnig Petra, Ane Regine Jeraj in Mavrin Ivana 
še kakšne druge dediče t. i. drugega dednega reda, ki 
bi prišli v poštev za dedovanje po njem, sodišče s tem 
oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave oklica v Uradnem list RS, na spletni strani tukaj-
šnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter 
uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklic-
nega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo 
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 6. 11. 2019

D 56/2018 Os-3322/19
Zapuščinska zadeva; po pok. Ivanu Hrvatinu, sinu 

Josipa, vnuku Mateja, neznanega datuma rojstva, z za-
dnjim znanim bivališčem v Hrvatinih, ki je bil razgla-
šen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. 
N 64/2016 z dne 2. 12. 2016 in določenim datumom 
smrti 1. 9. 1928.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2019

D 57/2018 Os-3323/19
Zapuščinska zadeva; po pok. Ivanu Hrvatinu, sinu 

Mihaela, vnuku Antona, neznanega datuma rojstva ter 
bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom na-
slovnega sodišča opr. št. N 61/2016 z dne 21. 4. 2017 
in določenim datumom smrti 31. 8. 1935.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
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teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2019

O 358/1955 Os-1163/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 24. 4. 1955 umrli Mariji Ko-
zoderc, roj. 28. 3. 1873, vdova, nazadnje stan. Spodnja 
Gorica 8, Rače, pridejo kot dediči I. dednega reda v po-
štev tudi dediči zapustničinega sina Jožefa Kozoderca 
(ki je po podatkih sodišča živel v Srbiji, Kovin Banat, 
Bolnička ulica 5 in je že umrl, zapustil pa naj bi eno hči) 
oziroma dediči II. oziroma III. dednega reda, sodišče pa 
ne razpolaga z njihovimi podatki.

Sodišče zato poziva hčerko oziroma dediče zap. 
pokojnega sina Jožefa Kozoderca oziroma vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2020

II D 1959/2017 Os-1164/20

V zapuščinski zadevi po dne 4. 11. 2017 umrlem 
Jožefu Topolovec, sinu Tomaža, rojenem 27. 11. 1936, 
drž. Republike Slovenije, upokojencu iz Maribora, Le-
nardonova ul. 13, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedo-
vanju (ZD-C) morebitne upnike obvešča, da lahko pri 
naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, 
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih 
ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahteva-
jo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
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 288/2016 Os-1249/20

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Antonu Kosarju, EMŠO 
2904938500014, rojenem 29. 4. 1938, umrlem 11. 4. 
2016, nazadnje stanujočem Bukovci 182, Markovci, 
v katerem je ugotovljeno, da gre za zapuščino brez 
dedičev.

Morebitne upnike se poziva, da lahko v šestih me-
secih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju.

Morebitne upnike se opozarja, da bo zapuščina 
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te za-
puščine v stečajno maso stečaja zapuščine in da Repu-
blika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Morebitni upniki lahko pri zapuščinskem sodišču 
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino 
in zapustnikovih obveznostih.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 20. 12. 2019

D 325/2017 Os-1414/20

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Zvonku Novak, sinu Franca, roj. 5. 12. 
1960, državljanu Republike Slovenije, poročenem, umr-
lem 26. 4. 2017, nazadnje stan. Hajdoše 1.

Ker se ne ve, ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki 
bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj po-
kojnik ni napravil oporoke, sodišče na podlagi prvega in 
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 2. 2020

D 508/2018 Os-1523/20

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Albinu Purg, sinu Antona, roj. 16. 2. 
1926, državljanu Republike Slovenije, samskem, umr-
lem 26. 8. 2003, nazadnje stanujočem v Argentini.

Ker se ne ve, ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki 
bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj po-
kojnik ni napravil oporoke, sodišče na podlagi prvega in 
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 2. 2020

D 198/2018 Os-1252/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
23. 4. 2018 umrlem Beguš Avgustu, nazadnje stanujo-
čem Wihelmstrasse 50, Neviges, DE 42553, Velbert, 
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Nemčija. Naslov zakonitega dediča, zapustnikovega 
sina Avgusta Beguša, ni znan. Zato se ga poziva, da 
se v roku enega leta od objave oklica javi in uveljavlja 
dedno pravico. Poziva pa se tudi zakonite dediče v na-
slednjih dednih redih, če se sin ne bi javil.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 20. 1. 2020

D 405/2018 Os-1178/20
Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Francu Levarju, sinu 
Ivana Levarja, roj. 14. 10. 1942, umrlem 29. 6. 2018, 
državljanu Republike Slovenije, nazadnje stan. Pod gra-
dom 69, Dravograd.

Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, sorodni-
kih, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic 
neznanim dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pokojnem Francu Levarju 
obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 1. 2020

D 82/1952 Os-1257/20
Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja 

o dedovanju naknadno najdenega premoženja po po-
kojnem Alfonzu Tonkli, sin Andreja, rojen 15. 3. 1881, 
z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 62, Breginj, 
ki je umrl dne 6. 3. 1952.

V njegovo zapuščino sodi tudi skupni delež pri ne-
premičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer: 
s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2, 
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1, 
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3, 
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11, 
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7, 
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2, 
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0, 
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2, 
4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0, 
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2, 
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1, 
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1, 
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8, 
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0, 
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4, 
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2, 
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1, 
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0, 
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1, 
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3, 
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1, 
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23, 
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1, 
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po za-
konu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri 
čemer pa sodišče nima podatkov o vseh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 1. 2020

D 71/2018 Os-1251/20
Okrajno sodišče v Trebnjem v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Stanislavu Prosen, roj. 13. 1. 1958, umrl 
8. 3. 2018, Veliki Gaber 103, Veliki Gaber, objavlja na-
slednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko 
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
zapuščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 28. 1. 2020

Oklici pogrešanih

N 66/2019 Os-1179/20
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil na predlog predla-

gatelja Dušana Debenak, Primož pri Šentjurju 30a, Šen-
tjur, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve po-
grešanega nasprotnega udeleženca Blaža Babič, Zgor-
nja Rečica, Laško, rojen 30. 1. 1885 v Zgornji Rečici, 
Laško, za mrtvega.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem po-
stopku, poziva sodišče pogrešanega oziroma vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, da to v roku treh mese-
cev po objavi tega oglasa sporočijo sodišču, sicer bo 
sodišče po preteku tega roka, pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 1. 2020

N 71/2019 Os-1546/20
Pred Okrajnim sodiščem v Slovenj Gradcu je pod 

opravilno številko N 71/2019 v teku nepravdni postopek 
zaradi razglasitve pogrešane osebe Berte Kus, nezna-
nega datuma rojstva in neznanega prebivališča, za mr-
tvo. Postopek se vodi na predlog predlagatelja Gregorja 
Peruš, Livarska 13, Vuzenica, ki ga zastopa Odvetniška 
družba Ternik Bučar o.p., d.o.o., Mariborska cesta 7, 
Radlje ob Dravi.

Na podlagi predlagateljevih navedb in poizvedb, ki 
jih je opravilo sodišče, sodišče razpolaga zgolj s podat-
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kom, da je Berta Kus na podlagi Prisojilne listine v nem-
škem jeziku z dne 7. 4. 1915 v zemljiški knjigi (samo 
z imenom in priimkom) vknjižena kot lastnica nepremič-
nine z ID znakom: parcela 814 254/45.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 126. člena 
ZNP-1 poziva Berto Kus, da se v roku 3 mesecev po 
objavi tega oklica oglasi na sodišču. Hkrati poziva vse, 
ki karkoli vedo o njenem življenju, da v roku 3 mesecev 
po objavi tega oklica to sporočijo sodišču. V primeru, da 
se pogrešana v navedenem roku ne bo javila in sodišče 
tudi ne bo prejelo drugih obvestil, ki bi izkazovala, da je 
še živa, bo pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 2. 2019

N 72/2019 Os-1549/20
Pred Okrajnim sodiščem v Slovenj Gradcu je pod 

opravilno številko N 72/2019 v teku nepravdni posto-
pek zaradi razglasitve pogrešane osebe Franca Rumpf, 
neznanega datuma rojstva in neznanega prebivališča, 
za mrtvega. Postopek se vodi na predlog predlagatelja 
Gregorja Peruš, Livarska 13, Vuzenica, ki ga zastopa 
Odvetniška družba Ternik Bučar o.p., d.o.o., Mariborska 
cesta 7, Radlje ob Dravi.

Na podlagi predlagateljevih navedb in poizvedb, ki 
jih je opravilo sodišče, sodišče razpolaga zgolj s podat-
kom, da je Franc Rumpf na podlagi Prodajne pogodbe 
v nemškem jeziku z dne 28. 12. 1911 v zemljiški knjigi 
(samo z imenom in priimkom) vknjižen kot lastnik nepre-
mičnine z ID znakom: parcela 814 254/47.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 126. člena 
ZNP-1 poziva Franca Rumpfa, da se v roku 3 mesecev 
po objavi tega oklica oglasi na sodišču. Hkrati poziva 
vse, ki karkoli vedo o njegovem življenju, da v roku 
3 mesecev po objavi tega oklica to sporočijo sodišču. 
V primeru, da se pogrešani v navedenem roku ne bo 
javil in sodišče tudi ne bo prejelo drugih obvestil, ki bi 
izkazovala, da je še živ, bo pogrešano osebo razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 2. 2019
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Žnidarič Mitja, Fulneška ulica 2, Ljutomer, indeks, 
št. 31100143, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za 
farmacijo, leto izdaje 2010. gnn-341583

Drugo preklicujejo

Benkovič Samo, Ljub ljanska c. 16, Rače, dijaško 
izkaznico, št. F0592A56. gnc341594

Bodlaj Žvokelj Urška, Sp. Gameljne 76, Ljub ljana 
Šmartno, potrdilo o opravljenem preizkusu znanj s po-
dročja trženja investicijskih skladov, št. 3316, izdano 
na ime Urška Žvokelj, izdajatelj ZDU – GIZ, leto izdaje 
2010. gnl-341585

BRST d.o.o., Gojače 5C, Črniče, licenco, 
št. GE008137/00409. gnz341596

DAMJAN ISKRA S.P., Jelšane 15A, Jelšane, izvod li-
cence, št. 013654/005, za vozilo Iveco, reg. št. KP DD 476, 
veljavnost do 6. 3. 2020. gno-341582

GP BLIS d.o.o., Šlandrov trg 9, Žalec, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/206, 
izdan na ime Biba Gazmend, izdajatelj Šolski center 
Celje, leto izdaje 2007. gnb341595

Kumprej Erik, Črneče 86, Dravograd, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 107050005146300, izdal Cetis 
Celje d.d. gnm-341584

MARINKA BRATOVENSKI S.P., Zgornje Ne-
gonje 5, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, 
št. 014727/AD64-4-7364/2017, izdano na ime Ke-
cman Branislav, veljavnost od 24. 11. 2017 do 24. 1. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnu341576

MARINKA BRATOVENSKI S.P., Zgornje Ne-
gonje 5, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, 
št. 014727/AD64-2-2287/2017, izdano na ime Trbalić 
Emir, veljavnost od 8. 4. 2017 do 2. 6. 2017, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnt341577

MARINKA BRATOVENSKI S.P., Zgornje Ne-
gonje 5, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, 
št. 014727/AD64-3-2545/2017, izdano na ime Trbalić 
Emir, veljavnost od 3. 6. 2017 do 31. 3. 2019, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns341578

MARINKA BRATOVENSKI S.P., Zgornje Ne-
gonje 5, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, 
št. 014727/AD64-5-7364/2017, izdano na ime Trbalić 
Emir, veljavnost od 24. 11. 2017 do 31. 3. 2019, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr341579

MARINKA BRATOVENSKI S.P., Zgornje Ne-
gonje 5, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, 
št. 014727/AD64-6-7364/2017, izdano na ime Trbalić 

Šefik, veljavnost od 24. 11. 2017 do 29. 7. 2018, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-341580

MARINKA BRATOVENSKI S.P., Zgornje Ne-
gonje 5, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, 
št. 010930/SŠD64-2-5166/2016, izdano na ime Vignje-
vić Milan, veljavnost od 5. 12. 2016 do 2. 6. 2017, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnp-341581

Mlakar Petra, Čanje 42a, Blanca, potrdilo o strokovni 
usposobljenosti za trgovski poslovodja, št. 10/28/1999, 
izdajatelj GZS, leto izdaje 1999. gne341592

Njenjić Boris, Partizanska cesta 30, Grosuplje, pre-
klic digitalne tahografske kartice, objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 12/20 z dne 28. 2. 2020, pod oznako 
GNJ-341537. gnd341593

Pavčič Roman, Studenec na Blokah 10c, Nova Vas, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003246002, 
izdal Cetis Celje d.d. gng341590

Protsidylo Valerii, Gosposvetska cesta 27c, Mari-
bor, dijaško izkaznico, št. B9ACA89F. gnf341591

TANAJ TRANSPORT, d.o.o., Markovci 33E, Mar-
kovci, izvod licence, št. GE008790/06430/001, za vozilo 
MB ACTROS 1846, reg. št. MB-G4-00R, veljavnost do 
19. 5. 2022. gnk341586

TANAJ TRANSPORT, d.o.o., Markovci 33E, Mar-
kovci, izvod licence, št. GE008790/06430/002, za vozilo 
MB ACTROS 1844, reg. št. MB-RC-330, veljavnost do 
19. 5. 2022. gnj341587

TANAJ TRANSPORT, d.o.o., Markovci 33E, Mar-
kovci, izvod licence, št. GE008790/06430/003, za vozilo 
SCANIA R450, reg. št. MB-DL-726, veljavnost do 19. 5. 
2022. gni-341588

TANAJ TRANSPORT, d.o.o., Markovci 33E, Mar-
kovci, izvod licence, št. GE008790/06430/007, za vozilo 
SCANIA R440, reg. št. MB-AE-077, veljavnost do 19. 5. 
2022. gnh341589

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