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Javni razpisi

Št. 430-4/2020-8 Ob-2186/20

Preklic
Preklicujemo obvestilo o objavi Javnega razpisa 

za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Ob-
čini Sežana za leto 2020, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 21/20 z dne 13. 3. 2020, št. 430-4/2020-5, 
Ob-1688/20, stran 819.

Občina Sežana

Št. 1108-3/2015-500 Ob-2212/20
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-

ski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) 
objavlja

spremembe
Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig 

izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig 

izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: JR DIR I.), objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi 
spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17, št. 58/18, 
št. 22/19, št. 47/19 in št. 76/19, se spremenijo naslednje 
točke:

1. spremeni se točka 4. Okvirna višina sredstev, ki 
so na razpolago za javni razpis, prvi stavek, ki se glasi:

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 4.512.582,26 EUR.

2. spremeni se točka 4.1. Predvidena vrednost 
sofinanciranja po posameznih programskih območjih, 
ki so na razpolago za javni razpis, prvi odstavek, ki 
se glasi:

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih je naslednja:

Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR)

Sklad Regija Vir financiranja
Leto 1 –

2017
Leto 2 –

2018
Leto 3 – 

2019
Leto 4 – 

2020
Leto 5 – 

2021
Leto 6 – 

2022
Skupaj

ESS VZHOD

Podpora Unije (PP 
150044) Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje prožnih 
oblik učenja-14-20 V-EU

676.186,35 574.978,66 437.148,31 342.076,86 4.410,04 131.239,23 2.166.039,45

ESS ZAHOD

Podpora Unije (PP 
150045) Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje prožnih 
oblik učenja-14-20 Z-EU

426.790,93 407.319,12 291.432,22 228.051,24 2.940,03 87.492,82 1.444.026,36
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Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR)

Sklad Regija Vir financiranja
Leto 1 –

2017
Leto 2 –

2018
Leto 3 – 

2019
Leto 4 – 

2020
Leto 5 – 

2021
Leto 6 – 

2022
Skupaj

ESS VZHOD

Nacionalni javni 
prispevek iz državnega 
proračuna (PP 150046) 
Izboljšanje kompetenc 
in spodbujanje prožnih 
oblik učenja-14-20 
V-slovenska udeležba

169.046,59 143.744,67 109.287,08 85.519,22 1.102,51 32.809,81 541.509,88

ESS ZAHOD

Nacionalni javni 
prispevek iz državnega 
proračuna (PP 150047) 
Izboljšanje kompetenc 
in spodbujanje prožnih 
oblik učenja-14-20 
Z-slovenska udeležba

106.697,73 101.829,78 72.858,05 57.012,81 735,00 21.873,20 361.006,57

Skupaj EU 1.102.977,28 982.297,78 728.580,53 570.128,10 7.350,07 218.732,05 3.610.065,81
Skupaj SLO 275.744,32 245.574,45 182.145,13 142.532,03 1.837,51 54.683,01 902.516,45
Skupaj regija V SLO 845.232,94 718.723,33 546.435,39 427.596,08 5.512,55 164.049,04 2.707.549,33
Skupaj regija Z SLO 533.488,66 509.148,90 364.290,27 285.064,05 3.675,03 109.366,02 1.805.032,93
Skupaj na leto 1.378.721,60 1.227.872,23 910.725,66 712.660,13 9.187,58 273.415,06 4.512.582,26

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

Št. 3021-001/2020 Ob-2219/20
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja

spremembe in dopolnitve
Javnega razpisa za razvojna posojila  

na problemskih in obmejnih problemskih  
območjih – BP3,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 
7. 6. 2019 (Ob-2387/19), s spremembami in dopolni-
tvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 
(Ob-3419/19), št. 8/20 z dne 8. 7. 2020 (Ob-1279/20), 
št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1815/20) ter št. 65/20 
z dne 8. 5. 2020 (Ob-1930/20).

1. V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglav-
ju 1.1 javnega razpisa spremenijo razpisani zneski 
ugod nih posojil po posameznih območjih, in sicer se 
besedilo tabele po novem glasi:

Znesek v EUR Za leto Oblika sredstev Vir sredstev
Skupno 11.529.735,99 EUR, 
od tega:

2019 Posojilo Proračun RS Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo

8.249.735,99 EUR za obmejna problemska območja
1.660.000,00 EUR za problemsko območje Pokolpja
1.620.000,00 EUR za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Sklad lahko v zadnjem 8. razpisnem roku oddaje 
vlog, ki se izteče 30. 6. 2020, morebitne ostanke sred-
stev po posameznih območjih prerazporedi med območji 
v primeru izkazanih potreb, pri čemer se pri razvrstitvi 
vlog oziroma dodelitvi sredstev upošteva doseženo šte-
vilo točk.

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad
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Št. 303-20/2020 Ob-2220/20
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evrop-
skem 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, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
(EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, 
s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 
št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki 
jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. čle-
nom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 
2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. ju-
lija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni 
proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, 
(EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavi-
tvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 
30. 7. 2018, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Pro-
računa Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 75/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 
69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Partnerskega spo-
razuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdob-
je 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, 
z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, različica 4.1, z dne 11. 12. 2018, Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj), Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih 
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15) in odločitve 
o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za 
strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3032-83/2015/69 
z dne 12. 3. 2020, Republika Slovenija, Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljub ljana, 
objavlja

javni razpis
»Prva zaposlitev na področju vzgoje  

in izobraževanja 2021«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega 

organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ma-
sarykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Jav-
ni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbuja-
nje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne 
sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev 
mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zapo-
sleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, 
vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in 
mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja 
jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje 
brezposelnosti mladih«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let 
prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše 
in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobra-
ževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med 
mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Ope-
rativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe 
ob izhodu ostanejo zaposlene. Javni razpis upošteva 
načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdob-
je 2016-2020, ki ga je maja 2016 sprejela Vlada RS 
in je objavljen na spletni strani https://www.gov.si/as-
sets/ministrstva/MDDSZ/JAMSTVO-ZA-MLADE_potr-
jeno-12.5.2016.docx, in predstavlja poseben ukrep na 
trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju 
vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 
29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in 
izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobraz-
be, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na nje-
govi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj 
na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva 
za pristop k strokovnemu izpitu.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:
– sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
– sklop B – »Učitelj začetnik«.
A. Sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik«
2.1. Predmet, namen in cilj sklopa A – »Pomočnik 

vzgojitelja začetnik« javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1.1. Predmet sklopa A – »Pomočnik vzgojitelja 

začetnik« javnega razpisa
Predmet sklopa A – »Pomočnik vzgojitelja začet-

nik« (v nadaljnjem besedilu: sklop A – PVZ) javnega 
razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve za-
poslitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru 
katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko 
načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega 
praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževal-
no delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so oprede-
ljeni v točki 2.1.3. javnega razpisa.

2.1.2. Namen sklopa A – PVZ javnega razpisa
Namen javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je 

čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb 
na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko 
vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja 
in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev 
trajnejših učinkov.

2.1.3. Cilj sklopa A – PVZ javnega razpisa
Operacije sklopa A – PVZ se bodo izvajale v kohe-

zijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: 
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KRZS), ob upoštevanju lokacije izvajanja aktivnosti, ki je 
določena s sedežem posameznega prijavitelja.

Način delitve sredstev po regijah: 100 % za KRZS 
od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni 
razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima re-
gijama.

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je za-
poslitev 60 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov v KRZS, 
za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem de-
lovnem mestu pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgoj-
no-izobraževalnih zavodih:

– v vrtcih,
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami,

v javnoveljavnem programu za predšolske otroke ali jav-
noveljavnem prilagojenem programu za predšolske otro-
ke s posebnimi potrebami oziroma programu za pred-
šolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim 
mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega 
so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo 
na področju vzgoje in izobraževanja.

V okviru sklopa A – PVZ javnega razpisa bodo 
izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, 
ki imajo v skladu s točko 3.1.1. javnega razpisa izbra-
nega ustreznega kandidata za pomočnika vzgojitelja 
začetnika in mu vzgojno-izobraževalni zavod zagotavlja 
možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne 
poklicne kvalifikacije.

Posamezni izbrani prijavitelj za sklop A – PVZ bo 
s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogod-
bo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem 
mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 11. 2020 
do 31. 3. 2021. Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pri-
dobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obve-
zne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse 
z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za 
pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izo-
braževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi 
na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom 
delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe 
o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to 
je vsaj do 30. 4. 2021.

Pomočnik vzgojitelja začetnik je lahko vključen 
v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema sa-
mostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzi-
jah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju 
in pripravi vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku ter 
opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda, in obsega najmanj dve uri 
tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne 
presega polovice zakonsko določene obveznosti dela 
z otroki oziroma delovne obveznosti.

B. Sklop B – »Učitelj začetnik«
2.2. Predmet, namen in cilj sklopa B – »Učitelj za-

četnik« javnega razpisa ter regija izvajanja
2.2.1. Predmet sklopa B – »Učitelj začetnik« jav-

nega razpisa
Predmet sklopa B – »Učitelj začetnik« (v nadaljnjem 

besedilu: sklop B – UZ) javnega razpisa so spodbu-
de za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju 
vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo uči-
telji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki (v 
nadaljevanjem besedilu: učitelji začetniki) preko načr-
tovanega, organiziranega in strokovno vodenega prak-
tičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno 
delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so opredeljeni 
v točki 2.2.3. javnega razpisa.

2.2.2. Namen sklopa B – UZ javnega razpisa
Namen javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je 

čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb 
na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko 
vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja 
in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev 
trajnejših učinkov.

2.2.3. Cilj sklopa B – UZ javnega razpisa
Operacije sklopa B – UZ se bodo izvajale v kohe-

zijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: 
KRVS) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadalj-
njem besedilu: KRZS), ob upoštevanju lokacije izvaja-
nja aktivnosti, ki je določena s sedežem posameznega 
prijavitelja.

Način delitve sredstev po regijah: 19,35 % za KRVS 
in 80,65 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na 
razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med 
kohezijskima regijama.

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je zapo-
slitev 62 učiteljev začetnikov, 12 v KRVS in 50 v KRZS, 
za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem de-
lovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgoji-
telja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

– v vrtcih,
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih in
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami,

v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pri-
dobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za pred-
šolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim 
mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega 
so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo 
na področju vzgoje in izobraževanja.

V okviru sklopa B – UZ javnega razpisa bodo iz-
brani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki 
imajo v skladu s točko 3.2.1. javnega razpisa izbranega 
ustreznega kandidata za učitelja začetnika in mu vzgoj-
no-izobraževalni zavod zagotavlja možnost ustreznega 
usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.

Posamezni izbrani prijavitelj za sklop B – UZ bo 
z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na 
razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delov-
ni čas za obdobje od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021. Učitelj 
začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, 
ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in 
opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene 
aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja 
vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe 
o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim 
zavodom delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove 
pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih me-
secev, to je vsaj do 31. 12. 2021.

Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno 
vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, 
nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo 
učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individu-
alno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve 
uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog 
ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 

v okviru sklopa A – PVZ
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu 

v okviru sklopa A – PVZ izpolnjevati naslednje pogoje:
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Pogoji Dokazila
1 je vrtec ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je na dan oddaje vloge vpisana 
v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke 
ali javnoveljavnega prilagojenega programa za predšolske otroke 
s posebnimi potrebami oziroma programa za predšolske otroke 
zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega 
strokovnega sveta,

– pogoj se bo preveril v uradnih 
evidencah ministrstva

2 za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil 
in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz drugih javnih 
virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega 
proračuna, 

– izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)

3 na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, najkasneje 
pa na dan oddaje vloge, izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne 
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki 
jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih 
zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več, 

– izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– potrdilo Finančne uprave RS 
o plačanih obveznostih**

4 mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih 
dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem 
naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ali kaznivih dejanj 
zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196.–203. členu 
Kazenskega zakonika KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17),

– izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v uradnih 
evidencah* 

5 je pred oddajo vloge na javni razpis (ne glede na izjeme od obveznosti 
objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list 
RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 
– odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19)) v prostorih in na spletnih straneh 
Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) javno objavil 
prosto projektno delovno mesto (z rokom za prijavo kandidatov vsaj tri 
delovne dni) pomočnika vzgojitelja začetnika v programu, ki ga izvaja 
vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec 
javnoveljavnih programov, in izvedel izbirni postopek v skladu z veljavno 
delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja,***

– dokazilo o objavi prostega 
projektnega delovnega mesta
– sklep o izbiri kandidata
– izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– dokazila kandidata o izpolnjevanju 
pogojev

6 izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora, – izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni 
vlogi za projekt (4. točka)

7 izkazuje ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta, – izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni 
vlogi za projekt (1. in 4. točka)

8 izkazuje ustreznost ciljnih skupin, – izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni 
vlogi za projekt (2. in 3. točka)

9 izkazuje skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi oziroma 
naložb.

– izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni 
vlogi za projekt (2., 3. in 4. točka)

*Izpolnjevanje pogojev pod številko 4 se bo preverjalo na dan oddaje vloge.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dol-

žnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
*** Priporoča se, da prijavitelj v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnese odložni 

pogoj, da se zaposlitev ustreznega pomočnika vzgojitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede v primeru, 
da bo delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim pomočnikom vzgojitelja 
začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.

Prijava na javni razpis mora biti skladna z name-
nom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt 
upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.

Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis z eno vlo-
go kandidira le z enim kandidatom za pomočnika vzgo-
jitelja začetnika, lahko pa na javni razpis poda več vlog, 
če za vsako vlogo izpolnjuje razpisne pogoje. Prijavitelj 
lahko do izdaje sklepov o (ne)izbiri nadomesti kandidata 
za pomočnika vzgojitelja začetnika z drugim kandidatom 
za pomočnika vzgojitelja začetnika.
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3.1.1. Pomočnik vzgojitelja začetnik
Pomočnik vzgojitelja začetnik je oseba, ki ob vklju-

čitvi v operacijo (prvi dan projektne zaposlitve) izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– je stara do vključno 29 let,
– nima opravljenega strokovnega izpita na področju 

vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zako-
nom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja 
v programu, za katerega je vzgojno-izobraževalni zavod 
vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov1, in

1 Ta pogoj mora kandidat izpolnjevati že v času izbirnega postopka za prosto projektno delovno mesto – v tem postopku, 
ki je predpogoj za kandidiranje na predmetnem javnem razpisu, vzgojno-izobraževalni zavod ne more izbrati kot ustreznega 
kandidata osebe, ki še ni pridobila ustrezne izobrazbe, in je zato neustrezna.

– išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih 
izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za 
pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokov-
nem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 
38/14 in 64/15).

3.2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 
v okviru sklopa B – UZ

Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu 
v sklopu B – UZ izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji Dokazila
1 je vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali 

šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami, ki je na dan oddaje vloge vpisana v razvid 
kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke, 
javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega 
vzgojnega programa za dijaške domove ali javnoveljavnega programa 
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
oziroma programa s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programa 
za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem 
pristojnega strokovnega sveta,

– pogoj se bo preveril v uradnih 
evidencah ministrstva

2 za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil 
in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz drugih javnih 
virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega 
proračuna, 

– izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)

3 na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, najkasneje 
pa na dan oddaje vloge, izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne 
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki 
jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih 
zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več, 

– izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– potrdilo Finančne uprave RS 
o plačanih obveznostih**

4 mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih 
dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem 
naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ali kaznivih dejanj 
zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196.–203. členu 
Kazenskega zakonika KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17),

– izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v uradnih 
evidencah* 

5 je pred oddajo vloge na javni razpis (ne glede na izjeme od obveznosti 
objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list 
RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 
– odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19)) v prostorih in na spletnih straneh 
Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) javno 
objavil prosto projektno delovno mesto (z rokom za prijavo kandidatov 
vsaj tri delovne dni) strokovnega delavca v programu, ki ga izvaja 
vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec 
javnoveljavnih programov, in izvedel izbirni postopek v skladu z veljavno 
delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja,***

– dokazilo o objavi prostega 
projektnega delovnega mesta
– sklep o izbiri kandidata
– izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– dokazila kandidata o izpolnjevanju 
pogojev

6 izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora, – izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni 
vlogi za projekt (4. točka)
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Pogoji Dokazila
7 izkazuje ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta, – izjava o izpolnjevanju obveznih 

pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni 
vlogi za projekt (1. in 4. točka)

8 izkazuje ustreznost ciljnih skupin, – izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni 
vlogi za projekt (2. in 3. točka)

9 izkazuje skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi oziroma 
naložb.

– izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni 
vlogi za projekt (2., 3. in 4. točka)

*Izpolnjevanje pogoja pod številko 4 se bo preverjalo na dan oddaje vloge.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dol-

žnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
*** Priporoča se, da prijavitelj v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnese odložni 

pogoj, da se zaposlitev ustreznega učitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede v primeru, da bo deloda-
jalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim učiteljem začetnikom se sklene šele po 
prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.

Prijava na javni razpis mora biti skladna z name-
nom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora pro-
jekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega 
razpisa.

Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis z eno 
vlogo kandidira le z enim kandidatom za učitelja začetni-
ka, lahko pa na javni razpis poda več vlog, če za vsako 
vlogo izpolnjuje razpisne pogoje. Prijavitelj lahko do iz-
daje sklepov o (ne)izbiri nadomesti kandidata za učitelja 
začetnika z drugim kandidatom za učitelja začetnika.

3.2.1. Učitelj začetnik
Učitelj začetnik je oseba, ki ob vključitvi v operaci-

jo (prvi dan projektne zaposlitve) izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– je stara do vključno 29 let,
– nima opravljenega strokovnega izpita na področju 

vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zako-
nom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, svetovalnega 
delavca oziroma vzgojitelja v programu, za katerega je 
vzgojno-izobraževalni zavod vpisan v razvid izvajalcev 
javnoveljavnih programov2, in

2 Ta pogoj mora kandidat izpolnjevati že v času izbir-
nega postopka za prosto projektno delovno mesto – v tem 
postopku, ki je predpogoj za kandidiranje na predmetnem 
javnem razpisu, vzgojno-izobraževalni zavod ne more iz-
brati kot ustreznega kandidata osebe, ki še ni pridobila 
ustrezne izobrazbe, in je zato neustrezna.

– išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih 
izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za 
pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokov-
nem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 
38/14 in 64/15).

Ustrezen kandidat za učitelja začetnika je tudi, kdor 
nima pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma spe-
cialnopedagoške izobrazbe, če izpolnjuje druge pogoje 
za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, 
svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v programu, ki 
ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je 
vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu 
od bolj k manj pomembnemu)

Formalno popolne vloge posameznega sklopa, ki 
izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa, bo komisija za 
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izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljnjem bese-
dilu: razpisna komisija) presodila po merilih za ocenje-
vanje vlog.

Postopek ocenjevanja posameznih vlog bo izveden 
po naslednjih merilih:

Merilo Vrednotenje Točke Največje 
možno 

število točk
1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU 20

Sedež prijavitelja glede na območje stopnje 
registrirane brezposelnosti mladih od 25–29 let3

Vzhodna 
kohezijska 
regija

Pomurska 10

10

Podravska 9
Savinjska 8
Koroška 8
Posavska 8
Zasavska 8
Jugovzhodna Slovenija 7
Primorsko-notranjska 7

Zahodna 
kohezijska 
regija

Obalno-kraška 10
Osrednjeslovenska 9
Goriška 8
Gorenjska 7

Razvitost občine4, v kateri ima prijavitelj sedež 
(merjena s koeficientom razvitosti)

– 0,00–0,89 10

10

– 0,90–0,97 9
– 0,98–1,03 8
– 1,04–1,14 7
– 1,15–1,20 6
– 1,21 in več 5

2. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA – REFERENCE PRIJAVITELJA IN SPODBUJANJE 
NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI
IN IZOBRAŽEVANJU

11

Reference prijavitelja kot upravičenca oziroma 
poslovodečega partnerja na področju evropske 
kohezijske politike v zadnjih štirih letih (dokazilo: 
veljavne pogodbe o sofinanciranju operacije, 
sklenjene od 1. 1. 2016 dalje)5

– 10 ali več referenc 4

4
– 7 do 9 referenc 3
– 4 do 6 referenc 2
– 1 do 3 reference 1
– ni referenc 0

Število udeležb strokovnih delavcev v programih 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
v sistemu KATIS6 v obdobju od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2019. Štejejo le udeležbe tistih 
strokovnih delavcev, zaposlenih pri prijavitelju, ki 
so bili na izobraževanje oziroma usposabljanje 
prijavljeni s soglasjem ravnatelja.7

– 90 in več udeležb 7

7

– od 60 do 89 udeležb 6
– od 40 do 59 udeležb 5
– od 30 do 39 udeležb 4
– od 20 do 29 udeležb 3
– od 10 do 19 udeležb 2
– od 1 do 9 udeležb 1
– 0 udeležb 0

Število točk – SKUPAJ 31

3 Na podlagi podatkov ZRSZ za december 2019; priloga javnega razpisa Stopnje registrirane brezposelnosti po statistič-
nih regijah med mladimi (25–29 let).

4 Na podlagi podatkov Ministrstva za finance za leti 2020 in 2021; priloga javnega razpisa Koeficienti razvitosti občin za 
leti 2020 in 2021.

5 Izpolnjevanje merila bo preverilo ministrstvo na podlagi podatkov iz uradnih evidenc organa upravljanja.
6 KATIS je katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinan-

ciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 33/17). KATIS ponuja programe za izpopolnjevanje izobrazbe, ki so namenjeni pridobivanju novih znanj, usposobljenosti 
in kvalifikacij za poučevanje posameznega predmeta oziroma za opravljanje določenega vzgojno-izobraževalnega dela, in 
programe kariernega razvoja, ki so prvenstveno namenjeni posodabljanju disciplinarnega oziroma strokovnega znanja v po-
vezavi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo.

7 Izpolnjevanje merila bo preverilo ministrstvo na podlagi podatkov iz lastnih evidenc, pridobljenih na dan, ko se izteče 
rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev.
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Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne vloge, največje 
možno skupno število točk je 31 točk.

Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo 
z vlogo zbrali večje število točk v posameznem sklopu 
v posamezni kohezijski regiji.

V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog v posa-
meznem sklopu v posamezni kohezijski regiji na zadnje 
razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog raz-
ličnih prijaviteljev, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki 
ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če 
je koeficient razvitosti občin enak, se o izbiri odloči po 
dodatnem kriteriju glede na datum in uro oddaje popolne 
vloge (prednost ima popolna vloga, ki je oddana prej, pri 
čemer se le za potrebe dodatnega merila za čas oddaje 
šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto 
oziroma če vloga ni bila oddana na pošto kot priporoče-
na pošiljka, datum in čas, ko je vloga prispela v vložišče 
ministrstva). V primeru, da na ta način izbira še vedno 
ni možna, se ob primerjanju vlog po dodatnem merilu 
izbere vloga tistega prijavitelja, ki je v vlogi izkazal več 
referenc kot upravičenec oziroma poslovodeči partner 
na področju evropske kohezijske politike v zadnjih štirih 
letih (veljavne pogodbe, sklenjene v času od 1. 1. 2016 
dalje). Če je število referenc prav tako enako, se o izbiri 
odloči po dodatnem kriteriju glede na višje število ude-
ležb strokovnih delavcev v programih nadaljnjega izo-
braževanja in usposabljanja v sistemu KATIS v obdobju 
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. V primeru, da je tudi to 
število enako, o izbiri odloči žreb. Podrobnejši opis po-
stopka izvedbe žreba je naveden v točki 26 tega razpisa.

V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zad-
nje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog 
istega prijavitelja, bo pozvan, katere med njimi predlaga 
v izbor glede na razpoložljiva sredstva. Če se na poziv 
v roku, ki ga bo določilo ministrstvo, ne bo odzval, bo mi-
nistrstvo upoštevalo vrstni red vpisa vlog v informacijski 
sistem za sprejem vlog.

V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogo-
če izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim 
kandidatom, bo s tem kandidatom izbran tisti prijavitelj, 
ki z vlogo doseže večje število točk. Če ti prijavitelji 
dosegajo enako število točk, se nadalje izbere tisti, ki 
ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če 
je koeficient razvitosti občin enak, se o izbiri s tem kan-
didatom odloči glede na datum in uro prejema popolne 
vloge (prednost ima popolna vloga, ki je oddana prej, 
pri čemer se za le za potrebe dodatnega merila za čas 
oddaje šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke 
na pošto oziroma če vloga ni bila oddana na pošto kot 
priporočena pošiljka, datum in čas, ko je vloga prispela 
v vložišče ministrstva). V primeru, da na ta način izbira 
še vedno ni možna, se ob primerjanju vlog po dodatnem 
merilu izbere vloga tistega prijavitelja, ki je v vlogi izkazal 
več referenc kot upravičenec oziroma poslovodeči part-
ner na področju evropske kohezijske politike v zadnjih 
štirih letih (veljavne pogodbe, sklenjene v času od 1. 1. 
2016 dalje). Če je število referenc prav tako enako, se 
o izbiri odloči po dodatnem kriteriju glede na višje število 
udeležb strokovnih delavcev v programih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja v sistemu KATIS v ob-
dobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. V primeru, da je 
tudi to število enako, o izbiri odloči žreb. Ostali prijavitelji 
z istim kandidatom bodo pozvani na dopolnitev vloge 
z ustreznim nadomestnim kandidatom.

Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s skle-
pom o izboru, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, 
razpisna komisija predlaga ministrici v izbor prijavitelja, 

ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na pred-
nostnem vrstnem redu.

5. Dodatne zahteve v primeru, da bo posamezni 
prijavitelj na javnem razpisu izbran

5.1. Sklop A – PVZ
Prijavitelj se zavezuje, da bo v primeru, da bo izbran 

na javnem razpisu v okviru sklopa A – PVZ, kandidatu 
začetniku zagotovil kvalitetno uvajanje, da bo pridobil 
vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za prido-
bitev poklicne kvalifikacije, in mu omogočil, da bo opravil 
vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti 
za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izo-
braževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi 
na projektnem delovnem mestu pa bo s pomočnikom 
vzgojitelja začetnikom sklenil novo delovno razmerje za 
obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 30. 4. 2021. 
Izpolnitev zahteve se dokazuje s predložitvijo izvoda 
sklenjene pogodbe o nadaljnji zaposlitvi ministrstvu.

5.2. Sklop B – UZ
Prijavitelj se zavezuje, da bo v primeru, da bo izbran 

na javnem razpisu v okviru sklopa B – UZ, kandidatu 
začetniku zagotovil kvalitetno uvajanje, da bo pridobil 
vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za prido-
bitev poklicne kvalifikacije, in mu omogočil, da bo opravil 
vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti 
za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in 
izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zapo-
slitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z učiteljem 
začetnikom sklenil novo delovno razmerje s trajanjem 
vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 12. 2021. Izpolni-
tev zahteve se dokazuje s predložitvijo izvoda sklenjene 
pogodbe o nadaljnji zaposlitvi ministrstvu.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za sklop A – PVZ javnega razpisa znaša največ do 
483.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofi-
nanciranja po posameznih programskih območjih v pro-
računskem letu 2021 naslednja:

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
483.000,00 EUR, od tega:

− 386.400,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

− 96.600,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %).

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za sklop B – UZ javnega razpisa znaša največ do 
1.124.905,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofi-
nanciranja po posameznih programskih območjih v pro-
računskem letu 2021 naslednja:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
220.474,00 EUR, od tega:

− 176.379,20 EUR s PP 150040 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in

− 44.094,80 EUR s PP 150042 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
904.431,00 EUR, od tega:

− 723.544,80 EUR s PP 150041 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

− 180.886,20 EUR s PP 150043 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %).

Načrtovana dinamika sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in proračunskih letih je vezana 
na potrditev organa upravljanja z odločitvijo o podpori 
javnemu razpisu.
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbra-
nim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinan-
ciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovo-
ljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega bla-
ga), nastale od objave javnega razpisa do dne 31. 3. 
2021 za sklop A – PVZ oziroma do dne 30. 6. 2021 za 
sklop B – UZ.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
objave javnega razpisa do dne 30. 4. 2021 za sklop A – 
PVZ oziroma do dne 31. 7. 2021 za sklop B – UZ.

Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.

9. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na 

področju vzgoje in izobraževanja 2021«
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Obrazec za oddajo vloge
– Prijavna vloga za projekt
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo sprem-

ljanje
– Obračun stroška na enoto
– Mesečno poročilo
– Tabela Kohezijske_statistične_občine
– Stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih 

regijah med mladimi (25–29 let)
– Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021
– Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe jav-

nega razpisa
– Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v pro-

gramskem obdobju 2014–2020
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva 

EKP v obdobju 2014–2020
– Priročnik za uporabo informacijskega sistema 

e-MA
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje na-

slednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če 
prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce 
ter dokazila:

– Prijavna vloga za projekt;
– dokazilo o objavi delovnega mesta pri ZRSZ (fo-

tokopija izvoda vloge za objavo prostega projektnega 
delovnega mesta, ki ga ZRSZ vrne kot dokazilo o oprav-
ljeni storitvi);

– fotokopija sklepa o izbiri kandidata;
– fotokopije dokazil kandidata o izpolnjevanju z za-

konom in drugimi predpisi določenih pogojev za oprav-
ljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgoji-
telja začetnika v sklopu A – PVZ oziroma učitelja začet-
nika v sklopu B – UZ (dokazilo o izobrazbi kandidata, 
morebitna dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev, če 
so predpisana za zasedbo delovnega mesta).

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

10. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %

11. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

12. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje ope-
racij izvaja po principu povračil za nastale in plačane 
stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja 
na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za iz-
plačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so 
nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) ob-
dobju. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike stro-
škov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Za pravilnost izvedbe izbirnega postopka zaposlitve 
skladno z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakono-
dajo s področja zaposlovanja, kot je določeno v pogoju 
pod zap. št. 5 v točki 3.1. oziroma 3.2. javnega razpisa, 
je odgovoren prijavitelj in bo predmet upravljalnih pre-
verjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega raz-
pisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stro-
ška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno 
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
(v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravi-
čenih stroških) objavljenimi na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila in Navodili Ministrstva za 
izo braževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020.

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je 
dne 28. 2. 2020 sprejelo Metodologijo za določitev višine 
standardnega stroška na enoto Prva zaposlitev na po-
dročju vzgoje in izobraževanja 2021, št. 303-20/2020/3. 
Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov 
na enoto na operaciji predstavlja pretežno strošek dela 
pomočnika vzgojitelja začetnika oziroma učitelja začet-
nika, zaposlenega s polnim delovnim časom, na me-
sečni ravni.

Vrednost standardnega stroška na enoto tako znaša:
– za sklop A – PVZ v višini 1.610,00 EUR na mesec 

za pomočnika vzgojitelja začetnika, pri čemer bodo za 
uvajalno obdobje petih mesecev sofinancirani upravi-
čeni stroški za pomočnika vzgojitelja začetnika skupaj 
največ v višini 8.050,00 EUR,

– za sklop B – UZ v višini 2.250,00 EUR na mesec 
za učitelja začetnika, pri čemer bodo za uvajalno obdob-
je osmih mesecev sofinancirani upravičeni stroški za 
učitelja začetnika skupaj največ v višini 18.000,00 EUR.

Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posa-
mezni mesec je mesečno poročilo pomočnika vzgojitelja 
oziroma učitelja začetnika in pogodba o zaposlitvi, ki se 
priloži najkasneje pri prvem zahtevku za izplačilo, v okvi-
ru katerega se uveljavlja strošek, ter njene morebitne 
naknadne spremembe, ki se priložijo pri prvem nasled-
njem zahtevku za izplačilo. Upravičenci bodo strošek 
uveljavljali na podlagi izstavljenega obračuna stroška 
na enoto in zahtevka za izplačilo s prilogami. Način 
uveljavljanja upravičenih stroškov je podrobneje nave-
den v razpisni dokumentaciji (tč. 9 Navodil za prijavo 
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na javni razpis, Navodila Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohe-
zijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v 
nadaljnjem besedilu: Navodila MIZŠ za izvajanje ope-
racij EKP v programskem obdobju 2014–2020) in tč. 2 
veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 lahko ministr-
stvo upravičencu za namen izvajanja operacije izpla-
ča predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih 
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za 
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene 
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa ve-
ljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila 
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predpla-
čila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo 
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila 
skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsako-
krat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila 
iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v vi-
šini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju dolo-
čenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje opera-
cije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme 
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po ce-
lotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec 
lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov 
za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanci-
ranju. Izplačilo predplačila je predvideno v letu 2021 za 
upravičence v okviru sklopa B – UZ.

13. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz 
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020.

14. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in 
prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci sklad-
no s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 
navodili organa upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju, komunici-
ranju in prepoznavnosti upoštevati 115. in 116. člen in 
Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz po-
glavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz 
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehnič-
nih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za 
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje po-
datkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna 
Navodila organa upravljanja na področju komunicira-
nja vsebin evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.

16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 
bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju najmanj dveh 
let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski 
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane opera-
cije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije 
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen 
s strani ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsa-
ko operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku 
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 
Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, 
iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc 
samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi za-
gotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi 
druge pomožne knjige.

Na ločenem stroškovnem mestu (računovodski 
kodi) se, ker gre pri predmetnem javnem razpisu za 
poenostavljeno obliko nepovratnih sredstev, knjižijo le 
prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), 
ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni 
potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije 
(računovodski kodi).

17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani 
nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih ob-
veznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo 
nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili orga-
na upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 
125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za program-
sko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje 
finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za od-
hodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja 
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veljavnih pravil o javnem naročanju (dostopne na 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge-
ner/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_
SL.pdf in https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ 
docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregu-
larities_annex_SL.pdf), Smernicami o načelih, merilih 
in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi 
s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu 
s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so pod-
laga za določanje finančnega popravka, določili ustrez-
ne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravi-
čenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan 
neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostne-
ga razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje 
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z za-
konodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
žnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 
8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela 
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej 
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in 
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informa-
cij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 
19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne 
in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javno-
sti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na ce-
lotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen 
podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija 
javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti ozi-
roma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po 
stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne 
smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.

Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta 
dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslov-
nih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih po-
datkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 
2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o poslovni skriv-
nosti (Uradni list RS, št. 22/19), in 140. členom Uredbe 
(EU) št. 1303/2013.

20. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-

nom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potreb-
no evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem 
mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo 
možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo 
pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

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

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Pri-
logo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in 
ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in 
kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vredno-
tenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji (tč. 11 Navodil za prijavo na javni razpis).

22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.

23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če 
se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vse-
mi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali 
biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopol-
ne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki 
bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, 
ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponareje-
ne listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upra-
vičenca do dneva vračila v proračun Republike Sloveni-
je. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo 
kot goljufija.

24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi 
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma 
so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uve-
ljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že 
izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamud-
nimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca 
do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slo-
venije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

25. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 25. 8. 
2020 do 12. ure.

Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem 
pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (npr. na 
CD-ju ali USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljeni z vid-
no oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Prva 
zaposlitev na področju VIZ 2021««, z navedbo polnega 
naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljub ljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiska-
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ni in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektron-
ske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna 
tiskana oblika.

Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali 
obrazec »Obrazec za oddajo vloge«, ki je del razpisne 
dokumentacije, ali lastnoročno napisani obvezni podatki 
iz prejšnjega odstavka.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.

Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno 
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom 
bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

26. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izo-
braževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog 
ne bo javno. Vloge se bodo predvidoma dne 25. 8. 2020 
odpirale v prostorih Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport v prisotnosti članov komisije. Pri odpiranju 
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga 
je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni 
v točki 9 javnega razpisa. V fazi preverjanja formalne 
popolnosti vlog se lahko opravi tudi preverjanje izpol-
njevanja določenih razpisnih pogojev, če to pripomore 
k ekonomičnosti izvedbe postopka.

Ministrstvo lahko brez zahteve po dopolnjevanju 
vloge za posameznega prijavitelja v prijavni vlogi izmed 
vnaprej pripravljenih finančnih načrtov upošteva le tiste-
ga, v katerega regijo se uvršča sedež prijavitelja in za 
katerega sklop je podana vloga na razpis.

Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pi-
sno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso popolne. Ob morebitnih nejasnih, netočnih oziroma 
nepopolnih podatkih v bistvenih elementih vloge bo raz-
pisna komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi. Prijavitelj 
v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sred-
stev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične speci-
fikacije predmeta vloge in/ali tistih elementov vloge, ki 
vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev nje-
gove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo 
prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, 
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za 
dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki 
bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski 
regiji, kakor je opredeljeno v točki 4 javnega razpisa.

V primeru, da bo o izbiri odločal žreb, mu lahko pri-
sostvujejo tudi prijavitelji, o katerih se bo odločalo o pra-
vici do sofinanciranja, in bodo o tem pisno obveščeni. 
Komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žreba-
nje, imenuje predsednik komisije izmed članov komisije. 
Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne 
številke prijav se izpiše na prepognjene listke, ki se jih 
zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz 
škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge 
ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se 
napravi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nad-
zirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prijavitelji, 
če so prisotni.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v točki 25 javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih 

zahteva besedilo javnega razpisa in ne bodo dopolnjene 
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

pogojev iz točke 3.1. in 3.1.1. v sklopu A – PVZ javnega 
razpisa oziroma osnovnih pogojev iz točke 3.2 in 3.2.1. 
v sklopu B – UZ javnega razpisa,

– ki po merilih za izbor vlog iz točke 4 javnega raz-
pisa ne bodo izbrane,

– ki bodo vsebovale lažne informacije,
– ki bodo vsebovale nejasne, netočne oziroma ne-

popolne podatke v bistvenih elementih vloge in jih pri-
javitelj tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno 
dopolnil.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni 
razpis.

Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru pri-
javitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi 
na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi 
neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne doku-
mentacije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila MIZŠ za izva-
janje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020, 
ki ju bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju 
operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka roka za 
oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema 
sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vlo-
žitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

28. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/mi-
nistrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-obja-
ve/. Za dodatne informacije lahko pišete na elek tronski 
naslov kadriess.mizs(at)gov.si ali med 10.30 in 11.30 ter 
13.30 in 14.30 vsak delovni dan pokličete Katjo Kovačič 
(tel. 01/400-57-38) ali Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 024-1/2020-6 Ob-2214/20
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni 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, s spremem-
bami; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU), Ured-
be (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
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(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spre-
membami), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, 
ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 
150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, 
Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se upora-
bljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) 
št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, 
(EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 
št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in 
Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012, Zakona o javnih skladih (Uradni 
list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) 
(Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H in 83/18), Pro-
računa Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Ura-
dni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slo-
venije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona 
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17 in 69/17 in 67/18), Partnerskega sporazuma med 
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 
2018, Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, različica 3.2, z dne 6. 12. 2017, 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – Zvaj), Zakona o poklicnem in stro-
kovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06,68/17 
in 46/19), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju 
(Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), Zakon o vajeništvu 
(Uradni list RS, št. 25/17), Ustanovitvenega akta Jav-
nega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in pre-
živninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr., 23/17 in 30/19), sklepa 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izbiri 
št. 5442-245/2017/12, z dne 20. 6. 2018, in odločitve 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpo-
ri neposredni potrditvi operacije, št. 3032-74/2017/27, 
z dne 23. 7. 2018, Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 
1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih 

partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi 
strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu  
v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-

ski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju: sklad).

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in 
socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokov-
nimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma 
študijskem letu 2019/2020 (v nadaljevanju: javni razpis) je 
sestavni del neposredne potrditve operacije – programa 
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraže-
vanja s potrebami trga dela 2018–2022, ki jo izvaja sklad.

Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve 
operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: 
ministrstvo).

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP za obdobje 
2014–2020), prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne 
naložbe 10.2. »Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih 
sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje 
prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev siste-
mov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove 
kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po 
spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in 
razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno 
z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi«, speci-
fičnega cilja 10.2.1: »Prenova sistema poklicnega izobra-
ževanja in usposabljanja«.

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe 

praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom 
na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence 
v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih 
strokovnih šol.

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:
Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposab-

ljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so 
v šolskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik ter vključeni 
v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).

Sklop B: sofinanciranje izvedbe praktičnega uspo-
sabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno 
opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem 
izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolek-
tivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki 
imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in 
so v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 vpisani 
v zaključni letnik.

2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zagotovitev boljše uskla-

jenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja 
s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delo-
dajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake 
srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega 
strokovnega izobraževanja.

2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je uvajanje izobraževalnega sis-

tema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj 
prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrej-
ši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja 
uveljavljenih modelov ter vpeljave novih modelov poklicne-
ga izobraževanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delo-
dajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

2.4 Regija izvajanja
Javni razpis ima zaradi sistemske narave predvide-

nih ukrepov vpliv na celotno državo (tako na Kohezijsko 
regijo Vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo Za-
hodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP EKP za ob-
dobje 2014–2020 in v skladu s 70. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 ter 13. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 
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se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer se 
ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi števila srednjih 
poklicnih šol, med katerimi so tudi tiste, ki izvajajo tudi 
programe višjega strokovnega izobraževanja, oziroma 
razmerja med temi po regijah, ki znaša 63 % za Kohezij-
sko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in 
37 % za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadalje-
vanju: KRZS).

2.5 Ciljna skupina
Ciljne skupine za sklop A so: vajenci, delodajalci, zbor-

nice.
Ciljne skupine za sklop B so: dijaki srednjih poklicnih 

šol in študenti višjih strokovnih šol, delodajalci, šole.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 

Sklop A
Zbornica in delodajalec, za katerega zbornica pošlje 

vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo 
na javni razpis odda zbornica za vajenca, ki je v šolskem 
letu 2019/2020 vpisan v 1. letnik srednjega poklicnega 
izobraževanja in je na podlagi sklenjene vajeniške po-
godbe vključen v vajeniško izvedbo enega od naštetih 
izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne 
izobrazbe: oblikovalec kovin – orodjar, mizar, kamnosek, 
gastronomske in hotelske storitve, strojni mehanik, meha-
tronik operater, papirničar, slikopleskar/črkoslikar, zidar, 
elektrikar, klepar – krovec in steklar.

3.1.1. Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program:
– Izobraževalni program se v vseh letih izobraževa-

nja v najmanj 50 % izvede kot praktično usposabljanje 
z delom.

3.1.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica:

Zap. 
št.

Pogoji: Dokazila – načini preverjanja

1.* na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu 
o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 – skl. US, 
32/09 – odl. US, 110/09, 14/10 – skl. US, 51/10 – odl. US, 77/11);

– Pogoj se preveri v uradnih 
evidencah Ajpes-a

2.* na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na področju 
poklicnega in strokovnega izobraževanja;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev
– Pogoj se preveri v uradnih 
evidencah ministrstva in zakonodaji 

3. na dan oddaje vloge ni v postopku prenehanja, likvidacijskem 
postopku ali stečajnem postopku po Zakonu o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – 
ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 
47/13, 100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 
63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 49/20 
– ZIUZEOP, 61/2020 – ZZUSUDJZ-A, 61/2020 – ZIUZEOP-A)

– Pogoj se preveri v uradnih 
evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

4. ima po stanju na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem 
oddaje vloge na javni razpis poravnane vse zapadle davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;**

– Pogoj se preveri v uradnih 
evidencah FURS-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

5. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila in ni 
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih 
virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali 
občinskega proračuna;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

6. vajenci, ki so z delodajalci sklenili vajeniške pogodbe, ki jih je registrirala 
pristojna zbornica, so v šolskem letu 2019/2020 vpisani v prvi letnik 
srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki1.

– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

1 Izobraževalni programi: oblikovalec kovin – orodjar, mizar, kamnosek, gastronomske in hotelske storitve, strojni meha-
nik, mehatronik operater, papirničar, slikopleskar/črkoslikar, zidar, elektrikar, klepar - krovec in steklar.

*Zbornica mora izpolnjevati vsaj enega izmed pogojev, navedenih v točkah 1 in 2.
**Za vlogo, oddano npr. 19. 8. 2020, bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 30. 7. 2020; za 

vlogo, oddano npr. 2. 9. 2020, pa bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 28. 8. 2020.
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3.1.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:

Pogoji Dokazila – načini preverjanja
1. na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki 

Sloveniji; 
– Pogoj se preveri v uradnih 
evidencah Ajpes-a

2. na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
postopku ali likvidacijskem postopku ter ni v položaju insolventnosti 
po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 
59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 
87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 100/13, 
10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 
30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 49/20 – ZIUZEOP, 
61/20 – ZZUSUDJZ-A, 61/20 – ZIUZEOP-A) oziroma v katerikoli 
podobni okoliščini;

– Pogoj se preveri v uradnih 
evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

3. ima po stanju na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem 
oddaje vloge na javni razpis poravnane vse zapadle davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;*

– Pogoj se preveri v uradnih 
evidencah FURS-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

4. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil in ni 
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih 
virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali 
občinskega proračuna;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

5. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi 
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09, 55/09 – odl. 
US, 91/11, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20), od začetka izvajanja praktičnega 
usposabljanja z delom do dneva oddaje vloge;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev**

6. ima z vajencem sklenjeno vajeniško pogodbo, ki jo je registrirala 
pristojna zbornica. 

– Registrirana vajeniška pogodba 
in načrt izvajanja vajeništva

* Za vlogo, oddano npr. 19. 8. 2020, bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 30. 7. 2020; za 
vlogo, oddano npr. 2. 9. 2020, pa bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 28. 8. 2020.

** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izja-
ve delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva 
za pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 
38/10 – ZUKN, 107/10, 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, 36/2020 – ZIUJP, 61/2020 – ZDLGPE) in preverjanje na terenu.

3.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 
Sklop B

Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo 
na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na 
javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpi-
san v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 
2019/2020.

3.2.1 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni pro-
gram:

– Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni pro-
gram):

– Izobraževalni program v vseh letih izobraževa-
nja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov prak-
tičnega usposabljanja z delom.

– Delodajalec izvede najmanj 114 ur oziroma naj-
manj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom po 
učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2017/2018 do 
2019/2020.

Če dijak opravlja praktično usposabljanje z delom 
pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja prak-
tičnega usposabljanja z delom sorazmerno razdeli gle-
de na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole 
o opravljenem praktičnem usposabljanju.

Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal 
ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno šolskega 
leta 2013/2014, pri čemer se upošteva praktično uspo-
sabljanje z delom v obdobju od 1. 1. 2014 dalje.
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– Za višješolsko strokovno izobraževanje:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževa-

nja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega 
izobraževanja.

– Delodajalec izvede najmanj 320 ur oziroma naj-
manj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi 
o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih 
od 2018/2019 do 2019/2020.

Če študent opravlja praktično izobraževanje pri več 
različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega 
izobraževanja sorazmerno razdeli glede na izvedeno 
število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem 
praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.

Smiselno se upošteva letnike, ko je študent po-
navljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključ-
no študijskega leta 2013/2014, pri čemer se upošte-
va praktično izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2014 
dalje.

3.2.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola:

Zap. 
št.

Pogoji: Dokazila – načini preverjanja

1. na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje izobraževalne 
dejavnosti in izvaja srednje poklicno oziroma višje strokovno 
izobraževanje; 

– Pogoj se preveri v razvidu izvajalcev 
javnoveljavnih programov za pridobitev 
izobrazbe
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

2. na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
postopku ali likvidacijskem postopku po Zakonu o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 
106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 
87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 
100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 
63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US, 69/19 – 
odl. US, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 61/20 – 
ZIUZEOP-A);

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah 
Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

3. ima po stanju na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem 
oddaje vloge na javni razpis poravnane vse zapadle davke, 
prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno 
zakonodajo;*

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah 
FURS-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

4. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila in ni 
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih 
javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega 
ali občinskega proračuna;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

5. delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja 
z delom oziroma praktično izobražuje, in šola, kjer je isti dijak 
ali študent vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna 
sub jekta;

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah 
Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev 

6. za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ni bilo 
dodeljeno sofinanciranje za isti izobraževalni program;

– Pogoj se preveri v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

7. dijaki in študenti, za katere delodajalec izvede praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, 
so v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 vpisani 
v zaključni letnik izobraževalnega programa, v okviru katerega 
opravljajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično 
izobraževanje;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

8. študentom, ki izredno študirajo, šola ne skrajša s študijskim 
programom določenega obsega praktičnega izobraževanja (ta 
točka velja samo za uveljavljanje upravičenih stroškov za izredne 
študente).

– Izjava šole o obsegu praktičnega 
izobraževanja pri izrednih študentih

* Za vlogo, oddano npr. 19. 8. 2020, bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 30. 7. 2020; za 
vlogo, oddano npr. 2. 9. 2020, pa bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 28. 8. 2020.
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3.2.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:

Pogoji Dokazila – načini preverjanja
1. na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti 

v Republiki Sloveniji;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah 
Ajpes-a

2. na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
postopku ali likvidacijskem postopku ter ni v položaju insolventnosti 
po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 
40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – 
ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 
– odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 
38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US, 
69/19 – odl. US, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 61/20 – 
ZIUZEOP-A) oziroma v katerikoli podobni okoliščini;

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah 
Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

3. ima po stanju na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem 
oddaje vloge na javni razpis poravnane vse zapadle davke, 
prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno 
zakonodajo;*

– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah 
FURS-a

4. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil in ni 
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih 
javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega 
ali občinskega proračuna;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

5. delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja 
z delom oziroma praktično izobražuje, in šola, kjer je isti dijak ali 
študent vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna sub jekta;

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah 
Ajpes-a

6. za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ni bilo 
dodeljeno sofinanciranje za isti izobraževalni program;

– Pogoj se preveri v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

7. delodajalec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj 
v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09, 
55/09 – odl. US, 91/11, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20), od začetka 
izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do dneva oddaje 
vloge;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev**

8. prijavljeni osebi je dodelil mentorja, ki je zaposlen pri tem 
delodajalcu;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev

9. z izrednimi študenti, za katere delodajalec uveljavlja upravičene 
stroške v času opravljanja praktičnega izobraževanja, nima 
sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študenti ne delajo za delodajalca 
preko svojega s.p. (ta točka velja samo za delodajalce, ki 
uveljavljajo upravičene stroške za izredne študente). 

– Izjava o izpolnjevanju pogojev

* Za vlogo, oddano npr. 19. 8. 2020, bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 30. 7. 2020; za 
vlogo, oddano npr. 2. 9. 2020, pa bo sklad navedeni pogoj preverjal glede na stanje na dan 28. 8. 2020.

** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave 
delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za 
pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 
– ZUKN, 107/10, 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, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) in preverjanje na terenu.

4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis znaša do 5.051.000,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih v spodaj navedenih proračunskih 
letih naslednja:

– za proračunsko leto 2020: 2.245.900,00 EUR, 
od tega:

– za KRVS 1.414.917,00 EUR, od tega:
– 1.131.933,60 EUR s PP 160176 – PN10.2-Po-

klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V – EU 
udeležba (80,00 %) in

– 282.983,40 EUR s PP 160177 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-sloven-
ska udeležba (20,00 %),
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– za KRZS 830.983,00 EUR, od tega:
– 664.786,40 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklic-

no izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 166.196,60 EUR s PP 160179 – PN10.2-Po-

klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska 
udeležba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2021: 2.754.100,00 EUR, od 
tega:

– za KRVS 1.735.083,00 EUR, od tega:
– 1.388.066,40 EUR s PP 160176 – PN10.2-Po-

klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V – EU ude-
ležba (80,00 %) in

– 347.016,60 EUR s PP 160177 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska 
udeležba (20,00 %),

– za KRZS 1.019.017,00 EUR, od tega:
– 815.213,60 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklic-

no izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 203.803,40 EUR s PP 160179 – PN10.2-Po-

klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska 
udeležba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2022: 51.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 32.130,00 EUR, od tega:

– 25.704,00 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklic-
no izobraževanje in usposabljanje-14-20-V – EU udeležba 
(80,00 %) in

– 6.426,00 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno 
izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udelež-
ba (20,00 %),

– za KRZS 18.870,00 EUR, od tega:
– 15.096,00 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklic-

no izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 3.774,00 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno 

izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udelež-
ba (20,00 %).

Način delitve sredstev po regijah je: 63 % za KRVS 
in 37 % za KRZS, skladno z opredelitvijo v točki 2.4. tega 
razpisa.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na pro-
računske zmogljivosti sklada, ministrstva in likvidnostno 
stanje proračuna Republike Slovenije.

5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodelje-
na sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja 
sredstev)

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 
30. 9. 2020, zgolj za stroške SSE 4 (drugi del) pa je obdo-
bje upravičenosti stroškov do 30. 9. 2022.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2022.

Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvi-
doma porabljena v proračunskih letih 2020, 2021 in 2022.

6. Vsebina in prijava na javni razpis
Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje 

dokumente:
– javni razpis,
– razpisna dokumentacija in
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Na-
vodila MIZŠ).

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna 
na spletni strani sklada https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi.

V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni 
podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo prijaviteljem 
izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.

Skladno s točko 3.1 tega javnega razpisa, vlogo na 
javni razpis za sklop A pošlje zbornica, pri čemer zbornica 
in delodajalec, za katerega zbornica pošlje vlogo, nasto-
pata kot soprijavitelja.

Skladno s točko 3.2 tega javnega razpisa, vlogo na 
javni razpis za sklop B pošlje šola, pri čemer šola in de-
lodajalec, za katerega šola pošlje vlogo, nastopata kot 
soprijavitelja.

Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje na-

slednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru, ko 
soprijavitelja za posamezen sklop poslujeta z žigom, žigo-
sane obrazce, ter dokazila:

Sklop A:
1. prijavni obrazec za zbornico;
2. prijavni obrazec za delodajalca;
3. izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega 

razpisa;
4. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega 

razpisa;
5. registrirana vajeniška pogodba;
6. načrt izvajanja vajeništva;
7. pravilno opremljena ovojnica.
Sklop B:
1. prijavni obrazec za šolo;
2. prijavni obrazec za delodajalca;
3. izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
4. izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri 

izrednih študentih (izjava se izpolni in priloži v vlogi le v pri-
meru prijavljenih oseb, ki so izredni študenti);

5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega 
razpisa;

6. pravilno opremljena ovojnica.
Soprijavitelja morata za sklop A in sklop B uporabiti 

izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, ki 
se jih ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru bo vloga 
zavržena.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah sloven-
ske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofi-
nanciranje kohezijske politike: 20,00 %

8. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
9. Upravičeni stroški, dokazila ter način financiranja
9.1 Upravičeni stroški in dokazila
Sofinanciranje upravičenih stroškov bo v okviru tega 

javnega razpisa potekalo skladno s pravili evropske ko-
hezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravi-
čenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020 (dostopna na: https://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila) in Navodili MIZŠ, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije.

Ministrstvo je dne 8. 6. 2018 sprejelo Metodologijo za 
določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto 
za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in 
strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 
2018–2022, št. dokumenta 5442-245/2017/6, ter dne 12. 5. 
2020 Spremembo Metodologije za določitev višine stan-
dardnega obsega stroškov na enoto za izvedbo programa 
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževa-
nja s potrebami trga dela 2018-2022, št. 5442-245/2017/6 
z dne 8. 6. 2018, št. dokumenta: 5442-245/2017/227 (v 
nadaljnjem besedilu: metodologija), ki določa standardne 
lestvice stroškov na enoto.

9.1.1 Upravičeni stroški in dokazila za sklop A
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz točke 3.1. jav-

nega razpisa, so za Sklop A:
– Standardni strošek na enoto 3: spodbuda delodajal-

cu za stroške mentorja vajencu;
– Standardni strošek na enoto 4: strokovno-admini-

strativno-tehnična podpora s strani zbornice.
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a) Strošek spodbuda delodajalcem za stroške men-
torja vajencu (v nadaljevanju: SSE 3)

SSE 3 se delodajalcem dodeli kot spodbuda za 
sofinanciranje stroškov mentorja vajencu, ki se najmanj 
50 % izobraževalnega programa srednjega poklicnega 
izobraževanja praktično usposablja z delom pri delo-
dajalcu.

Skladno z metodologijo je višina sredstev, ki se iz-
plača delodajalcu: 2.412,00 EUR.

SSE 3 je namenjen kot spodbuda delodajalcem, ki 
imajo z dijakom, ki je v šolskem letu 2019/2020 vpisan 
v 1. letnik izobraževalnega programa za pridobitev sre-
dnje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki 
izobraževanja, sklenjeno vajeniško pogodbo in je le-to 
registrirala pristojna zbornica.

Upravičen strošek SSE 3 se dokazuje z zahtevkom 
za sofinanciranje delodajalca skupaj z registrirano vaje-
niško pogodbo in načrtom izvajanja vajeništva.

Če bo vajenec praktično usposabljanje z delom 
opravljal pri več različnih delodajalcih, se SSE 3 soraz-
merno razdeli med delodajalce glede na predvideno 
število tednov praktičnega usposabljanja z delom.

Izpolnitev pogodbenih obveznosti se bo preverilo 
ob zaključku 3. letnika s potrdilom šole o opravljenih ob-
veznostih iz naslova praktičnega usposabljanja z delom.

V primeru, da se vajeniška pogodba predčasno 
prekine (iz razlogov na strani delodajalca ali vajenca) 
ali pogodbene obveznosti niso v celoti izpolnjene, mora 
delodajalec neupravičeno prejeta sredstva vrniti. Vrača 
se torej sorazmerni del sredstev glede na preostalo šte-
vilo tednov praktičnega usposabljanja z delom, ki niso 
bili opravljeni.

b) Strokovno-administrativno-tehnična podpora 
s strani zbornice (v nadaljevanju: SSE 4)

SSE 4 se dodeli zbornicam za registracijo in spre-
mljanje vajeništva na podlagi posamezne vajeniške po-
godbe, kot to določa 12. člen Zakona o vajeništvu.

Skladno z metodologijo je višina sredstev, ki se iz-
plača zbornici: 460,00 EUR.

SSE 4 se pristojni zbornici izplača v dveh delih, 
glede na opravljeno delo.

V prvem delu se upravičen strošek SSE 4 dokazu-
je z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje pristojne 
zbornice in bo v znesku 205,00 EUR izplačan ob odo-
britvi SSE 3.

V drugem delu se upravičen strošek SSE 4 do-
kazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje pri-
stojne zbornice in bo v znesku 255,00 EUR izplačan 
ob zaključku tretjega letnika vajenca. Dodatno dokazilo 
za izplačilo bo potrdilo šole o opravljenih obveznostih 
vajenca iz naslova praktičnega usposabljanja z delom.

Pristojna zbornica prejme SSE 4 le enkrat za vsa-
kega vajenca, ne glede na to, da lahko vajenec prak-
tično usposabljanje z delom opravlja pri več različnih 
delodajalcih.

Soprijavitelja za sklop A pripravita zahtevke za so-
financiranje v obliki, kot jih predpiše sklad.

Zbornice predložijo zahtevek zbornice za sofinanci-
ranje za prvi del v okviru SSE 4 in zahtevek delodajalca 
za sofinanciranje v okviru SSE 3 skupaj s podpisanimi 
tripartitnimi pogodbami o sofinanciranju.

Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje 
bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo o sofinan-
ciranju.

9.1.2 Upravičeni stroški in dokazila za sklop B
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz točke 3.2. 

javnega razpisa, so za sklop B:
– Standardni strošek na enoto 1: strošek mentorja 

za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma 
praktičnega izobraževanja;

– Standardni strošek na enoto 2: administrativ-
no-tehnična podpora s strani šole.

a) Strošek mentorja za izvajanje praktičnega uspo-
sabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (v 
nadaljevanju: SSE 1)

SSE 1 se nameni delodajalcem za sofinanciranje 
stroška mentorja pri izvajanju praktičnega usposabljanja 
z delom za dijake oziroma praktičnega izobraževanja 
za študente.

Skladno z metodologijo je višina SSE 1, ki se izpla-
ča delodajalcu: 1.030,00 EUR.

SSE 1 je namenjen delodajalcem, ki imajo v času 
od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2020:

1. sklenjene individualne ali kolektivne učne po-
godbe2 z dijaki za izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom po izobraževalnih programih za pridobitev sre-
dnje poklicne izobrazbe, ki določajo skupno trajanje 
praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 
24 tednov v treh šolskih letih, vključno s šolsko obliko 
izobraževanja z večjim deležem praktičnega usposa-
bljanja v podjetjih (do 50 % trajanja izobraževalnih pro-
gramov) oziroma,

2 na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobra-
ževanju (Uradni list RS, št. 79/06,68/17 in 46/19).

2. sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževa-
nju s študenti za izvajanje praktičnega izobraževanja3 
v skladu s študijskimi programi za pridobitev višje stro-
kovne izobrazbe, ki določajo 800 ur oziroma 20 tednov 
praktičnega izobraževanja v dveh študijskih letih,

3 na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževa-
nju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).

in so dijaki oziroma študenti v šolskem oziroma študij-
skem letu 2019/2020 v zaključnem letniku ter opravi-
jo celotni program praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma praktičnega izobraževanja, predpisan v zgoraj 
navedenih izobraževalnih programih.4

4 Če zaradi epidemije dijakom v zaključnih letnikih ni 
bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom pri delo-
dajalcih, se jim to prizna kot opravljeno skladno z Zakonom 
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ura-
dni list RS, št. 49/20 in 61/20 – ZIUZEOP).

Če dijak ali študent opravi praktično usposabljanje 
z delom oziroma praktično izobraževanje pri več raz-
ličnih delodajalcih, se SSE 1 sorazmerno razdeli glede 
na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole 
o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziro-
ma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.

Upravičen strošek SSE 1 se dokazuje z zahtevkom 
za sofinanciranje (zahtevek delodajalca za sofinancira-
nje) skupaj s potrdilom šole o opravljenem praktičnem 
usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževa-
nju pri delodajalcu.

b) Administrativno-tehnična podpora s strani šole (v 
nadaljevanju: SSE 2)

SSE 2 se nameni šoli, v katero je dijak ali študent 
vpisan v zaključni letnik5, za usmerjanje, obveščanje in 
koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično 
podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni 
razpis.

5 Velja enako časovno obdobje kot je navedeno v prej-
šnji točki a): tj. 1. 1. 2014–30. 9. 2020.

Skladno z metodologijo je višina SSE 2, ki se izpla-
ča šoli: 22,80 EUR.

Dokazilo šole o upravičenosti do SSE 2 je odobren 
SSE 1.

V primeru, da je dijak ali študent opravil praktično 
usposabljanje oziroma praktično izobraževanje pri več 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3194
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3603
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delodajalcih, se šoli za vsakega posameznega deloda-
jalca, ki mu je odobren SSE 1, odobri SSE 2.

Soprijavitelja za sklop B pripravita zahtevke za so-
financiranje v obliki, kot jih predpiše sklad.

Šole predložijo zahtevek šole za sofinanciranje 
v okviru SSE 2, zahtevek delodajalca za sofinanciranje 
v okviru SSE 1 in potrdilo šole o opravljenem praktičnem 
usposabljanju oziroma praktičnem izobraževanju skupaj 
s podpisanimi tripartitnimi pogodbami o sofinanciranju.

Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje 
bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo o sofinan-
ciranju.

10. Način izvrševanja plačil – financiranja
10.1 Način izvrševanja plačil za sklop A
Z izbranima soprijaviteljema za sklop A bo sklad 

sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje 
dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za 
povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega uspo-
sabljanja z delom.

Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju iz-
vedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega 
zahtevka za sofinanciranje ter registrirane vajeniške 
pogodbe in načrta izvajanja vajeništva, kot je oprede-
ljeno v točki 9.1.1.

Sklad v roku šestdesetih dni od prejema zah-
tevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne 
zahtevke oziroma pozove zbornico k morebitni dopol-
nitvi. Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun 
soprijaviteljev za sklop A v roku šestdesetih dni od 
potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani 
odgovorne osebe sklada oziroma naslednji delovni dan 
po prejemu sredstev s strani Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport ter v skladu z veljavnim Zakonom 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljevanju: 
ZIPRS2021).

10.2 Način izvrševanja plačil za sklop B
Z izbranima soprijaviteljema za sklop B bo sklad 

sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrob-
neje dogovorjen način sofinanciranja za povrnitev dela 
stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma praktičnega izobraževanja.

Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izve-
dejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zah-
tevka za sofinanciranje ter potrdila šole o opravljenem 
praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem 
izo braževanju študenta, kot je opredeljeno v točki 9.1.2.

Sklad v roku šestdesetih dni od prejema zahtevkov 
za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke 
oziroma pozove šolo k morebitni dopolnitvi. Sredstva 
bodo nakazana na transakcijski račun soprijaviteljev 
sklopa B v roku šestdesetih dni od potrditve popolnih 
zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe 
sklada oziroma naslednji delovni dan po prejemu sred-
stev s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport ter v skladu z veljavnim ZIPRS2021.

11. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno 
s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 
navodili organa upravljanja

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprija-
vitelja za sklop B bosta morala pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Iz-
vedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna 
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja 
vsebin evropske kohezijske politike v programskem ob-
dobju 2014–2020 (dostopna na: https://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vklju-
čitev na sezname, ki bodo javno objavljeni na podlagi 
javnega razpisa.

12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o izved-
bi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktične-
ga izobraževanja in spremljanja ter evidentiranja

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprija-
vitelja za sklop B sta dolžna zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na izvedbo praktične-
ga usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraže-
vanja, ki je sofinancirana v okviru predmetnega javnega 
razpisa, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumen-
tacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili 
Evropske unije in nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 
sta izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana sopri-
javitelja za sklop B dolžna zagotoviti dostopnost do 
vseh dokumentov o izdatkih praktičnega usposabljanja 
z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki so sofi-
nancirani v okviru tega javnega razpisa, v obdobju dveh 
let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski 
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih izvedb 
praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega 
izobraževanja. O natančnem datumu za hrambo do-
kumentacije bodo izbrani soprijavitelji obveščeni pisno 
s strani sklada.

Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi 
za namene javnega razpisa se morajo evidentirati pri-
hodki oziroma prilivi, ki jih bo sklad nakazal izbranim 
soprijaviteljem za sklop A in izbranim soprijaviteljem za 
sklop B na podlagi javnega razpisa.

13. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov

Zbornica in šola bosta za namen spremljanja in 
vrednotenja praktičnega usposabljanja z delom oziroma 
praktičnega izobraževanja, skladno s 27., 54., 96. in 
125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. čle-
nom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžni 
spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju 
ciljev in kazalnikov praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma praktičnega izobraževanja, vključno s podatki 
po vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednote-
nja izvajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma 
praktičnega izobraževanja, so natančneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprija-
vitelja za sklop B sta dolžna omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvedbo praktičnega 
usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževa-
nja, ki je sofinancirana ali se izvaja na podlagi predme-
tnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavi-
telja za sklop B sta dolžna nadzornim organom predložiti 
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti 
v okviru javnega razpisa. V primeru preverjanja na kraju 
samem bosta izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana 
soprijavitelja za sklop B omogočila vpogled v računalni-
ške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem 
aktivnosti v okviru javnega razpisa. Izbrana soprijavite-
lja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B bosta 
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o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno 
obveščena, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno pre-
verjanje na kraju samem, dolžna pa bosta ukrepati skla-
dno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in 
redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.

Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani 
nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih ob-
veznosti ali nepravilnost pri izvedbi praktičnega uspo-
sabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, 
bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili or-
gana upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 
125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko 
obdobje 2014–2020 (dostopna na: https://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o načelih, merilih 
in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi 
s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu 
s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
z dne 11. julija 2006 (dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/sl/dokumenti/navodila/skmbt_c654e16032914450.
pdf), oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje 
finančnega popravka, določili ustrezne finančne po-
pravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov 
in izdatkov, soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za 
sklop B pa bosta dolžna neupravičeno izplačana sred-
stva vrniti.

15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajno-
stnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1304/2013

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavi-
telja za sklop B sta dolžna zagotoviti upoštevanje spod-
bujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti 
vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za 
invalide, med osebami, vključenimi v izvajanje aktivnosti 
v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, 
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 
7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom 
Uredbe (EU) št. 1304/2013.

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprija-
vitelja za sklop B sta dolžna cilje javnega razpisa ure-
sničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela 
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da sta soprijavitelja za 
sklop A in soprijavitelja za sklop B seznanjena z vsebi-
no javnega razpisa in da se z njo strinjata.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija od-
pre, se obravnavajo v skladu z Zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: 
ZDIJZ).

V primeru zahteve za dostop do informacije javne-
ga značaja s strani prosilca bo Sklad odločal v skladu 
z ZDIJZ.

Sklad in soprijavitelji so dolžni zagotoviti varova-
nje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07), 
Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 
2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni 

list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 
15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.

17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja ali izvrševanja praktičnega usposabljanja z de-
lom oziroma praktičnega izobraževanja prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če 
se ugotovi, da izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana 
soprijavitelja za sklop B sklada nista seznanila z vsemi 
dejstvi in podatki, ki so jima bili znani ali bi jima morali 
biti znani oziroma da sta posredovala neresnične, nepo-
polne podatke oziroma dokumente ali prikrila informaci-
je, ki bi jih bila v skladu s tem javnim razpisom dolžna 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dode-
litvi sredstev, ali da sta neupravičeno pridobila sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bosta izbrana 
soprijavitelja posameznega sklopa dolžna vrniti neupra-
vičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbra-
nega soprijavitelja posameznega sklopa do dneva vrači-
la, na transakcijski račun sklada. Če je takšno ravnanje 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne izvedbe praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma praktičnega izobraževanja: dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega 
koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vrači-
lo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na 
transakcijski račun izbranega soprijavitelja za sklop A in 
izbranega soprijavitelja za sklop B do dneva vračila 
sredstev na transakcijski račun sklada. Če je dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija.

19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
vključno 2. 9. 2020 do 16. ure.

Šteje se, da je vloga prejeta pravočasno, če je bila 
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka do 16. ure 
oddana v vložišču Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slove-
nije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljub ljana. Vlogo na javni 
razpis odda upravičen vlagatelj.

Upravičen vlagatelj vloge na javni razpis za sklop A je 
zbornica.

Upravičen vlagatelj vloge na javni razpis za sklop B je 
šola.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljeni 
s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnimi ozna-
kami »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis PUD 2019/2020«.

Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali 
obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne doku-
mentacije, ali lastnoročno napisane obvezne podatke in 
oznake iz prejšnjega odstavka.

20. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev 

vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje direktorica sklada.
Odpiranje vlog se bo pričelo dne 3. 9. 2020 ob 

10. uri in zaradi pričakovanega velikega števila le-teh, 
v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), ne bo javno.

Odpirale se bodo samo v roku prejete, pravilno iz-
polnjene in označene zaprte ovojnice, ki vsebujejo vlo-
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ge, in sicer po vrstnem redu njihovega prejetja. Vloge, 
ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo 
imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene 
iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene.

Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno po-
polnost vlog skladno s točko 6 javnega razpisa. Komisija 
bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala 
k dopolnitvi tiste zbornice (sklop A) oziroma tiste šole 
(sklop B), katerih vloge ne bodo formalno popolne, da 
jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo petnajst dni. Rok 
ne bo podaljšljiv.

Nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, in 
nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v skladu s po-
zivom za dopolnitev vlog, bodo s sklepom zavržene.

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

Komisija bo opravila strokovni pregled formalno 
popolnih vlog in sicer bo preverila izpolnjevanje pogojev 
iz točke 3 javnega razpisa. Komisija si pridržuje pravico, 
da lahko v primeru nejasnosti zbornico (za sklop A) ali 
šolo (za sklop B) pozove k dodatnim pojasnilom.

Če bodo podatki iz uradnih in drugih evidenc, ki jih 
bo sklad pridobil ob preverjanju pogojev za kandidiranje 
na javnem razpisu, v nasprotju z izjavo in drugimi podat-
ki prijavitelja na javni razpis, bo sklad vlagatelja pozval, 
da se izjavi o nasprotujočih se dejstvih in okoliščinah. 
V kolikor se vlagatelj na poziv sklada ne bo odzval, bo 
sklad o izpolnjevanju pogojev odločil na podlagi podat-
kov v spisu.

Sklad lahko vlogo delno ali v celoti zavrne v skladu 
z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 – 
ZZUSUDJZ in 61/20 – ZZUSUDJZ-A; v nadaljevanju: 
ZUP), če kateri izmed soprijaviteljev ne izpolnjuje po-
gojev.

Izbrane bodo vloge, ki bodo glede na razpisne po-
goje in formalno popolnost ustrezne, in sicer po vrstnem 
redu formalne popolnosti vlog do porabe sredstev.

Na podlagi izbora vlog bo komisija pripravila predlog 
prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in čla-
ni komisije in se ga predloži direktorici sklada. Direktori-
ca na podlagi predloga komisije sprejme odločitev o do-
delitvi sredstev, pri čemer se bodo izdali sklepi o izboru 
prejemnikom sredstev.

21. Rok, v katerem bodo soprijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Soprijavitelji za sklop A in soprijavitelji za 
sklop B bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najka-
sneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog. 
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega znača-
ja in bodo objavljeni na spletni strani sklada.

Izbranim vlagateljem za sklop A in izbranim vlaga-
teljem za sklop B bo sklad posredoval sklepe o izboru in 
jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe 
o sofinanciranju so tripartitne in so za sklop A sklenjene 
med skladom, zbornico in delodajalcem, ter za sklop 
B sklenjene med skladom, šolo in delodajalcem. Če se 
izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja 
za sklop B v roku osmih dni od prejema poziva k podpi-
su pogodbe nanj ne odzoveta, se šteje, da sta umaknila 
vlogo za pridobitev sredstev.

22. Pravno sredstvo: zoper izdani sklep vlagatelju 
lahko pritožnik vloži pritožbo pisno ali ustno na zapisnik 
pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in 
preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska 
cesta 20, 1000 Ljub ljana, in sicer v roku 15 dni od preje-
ma sklepa, pri čemer velja za pravočasno oddano pritož-
ba, ki je bila priporočeno oddana na pošti do zadnjega 

dne roka za oddajo. Pritožnik mora v pritožbi navesti 
sklep, ki se izpodbija z navedbo organa, ki ga je izdal, 
številko in datum izdaje sklepa ter natančno opredeliti 
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Če strokov-
na komisija ugotovi, da je vložena pritožba dovoljena 
in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa 
izpodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo 
v petnajstih dneh od prejema posreduje v odločanje 
ministrstvu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji za sklop A in 
izbranimi soprijavitelji za sklop B.

23. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil 
v zvezi z javnim razpisom

Razpisna dokumentacija je do poteka roka za 
oddajo vlog dostopna na spletnem naslovu sklada 
https://www.srips-rs.si/ in v vložišču sklada, Dunaj-
ska 20, 1000 Ljub ljana, v času uradnih ur, in sicer v po-
nedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa 
tudi od 14. do 16. ure. Kontaktna oseba je Aleksandra 
Šuster Močnik (01/43-45-875).

Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski na-
slov: pud@sklad-kadri.si, vendar najkasneje do dne 
25. 8. 2020. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objav-
ljeni na spletni strani sklada v petih delovnih dneh od 
prejema vprašanja.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

 Ob-2189/20
Na podlagi 10. člena Zakona o romski skupnosti 

v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), Poslov-
nika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 61/19) in Pogodbe št. 1540-20-000004, 
sklenjene med Uradom za narodnosti Republike Slo-
venije in Svetom romske skupnosti Republike Sloveni-
je o sofinanciranju delovanja Sveta romske skupnosti 
v letu 2020, objavlja Svet romske skupnosti Republike 
Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje medijskih programov, ki jih 

ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2020 
(JR-MPR-2020)

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16a, 
9000 Murska Sobota.

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

skih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skup-
nosti v letu 2020, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje priprave 
in predvajanja medijskih programov, ki jih ustvarjajo pri-
padniki romske skupnosti in ki zagotavljajo:

– uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz 
različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebi-
valstva, državnih organizacij, države, lokalne skupnosti, 
mednarodne javnosti, strokovne javnosti);

– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter 
kulturne identitete Romov;

– vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj;
– osveščanje večinskega in romskega prebivalstva 

o medsebojnem spoštovanju, razumevanju in spreje-
manju;

– vključevanje pozitivnih primerov medsebojnega 
sobivanja v lokalnem okolju.

Sofinancirani bodo medijski programi, ki jih ustvar-
jajo pripadniki romske skupnosti in ki pripravljajo in pred-
vajajo najmanj 60 minutno premierno radijsko oddajo 
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z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, tedenska ali 
mesečna.

Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovitve 
ali vzpostavitve medija.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji medij-

skih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so jih ustanovili pripadniki romske skupnosti,
– da so vpisani v razvid medijev,
– da pripravljajo in predvajajo najmanj 60 minutno 

premierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko 
dnevna, tedenska ali mesečna.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti prijavitelji:
– ki nimajo poravnanih vseh davkov, prispevkov in 

drugih dajatev, določenih z zakonom.
Prijavitelj po tem javnem razpisu ne more biti izdaja-

telj medijskega programa, ki ga ne ustanovijo pripadniki 
romske skupnosti, kljub temu, da ustvarja radijske od-
daje z romsko tematiko.

Vloge prijaviteljev, ki pogojev sodelovanja ne izpol-
njujejo, bodo s sklepom zavržene.

4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zah-

tevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, 
so naslednja:

– kakovost prijavljenega medijskega programa, ki 
ga ustvarjajo pripadniki romske skupnosti (do 25 točk),

– tradicija radijskih oddaj z romsko tematiko (do 
20 točk),

– radijska frekvenca (20 točk),
– količina premiernih predvajanj radijskih oddaj 

z romsko tematiko (do 15 točk),
– vsebinska zasnova radijske oddaje z romsko te-

matiko (do 20 točk).
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Vloge bo ocenila in točkovala strokovna komisija.
Če je posamezen član strokovne komisije pri dolo-

čeni vlogi v konfliktu interesov, vloge ne sme ocenjevati 
in se izloči iz ocenjevanja.

Strokovna komisija bo na podlagi doseženih točk 
in razpoložljivosti sredstev izdala predlog prejemnikov 
sredstev. Na podlagi predloga strokovne komisije bo 
Svet romske skupnosti Republike Slovenije izdal sklep 
o deležu sofinanciranja.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 62.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2020 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

6. Predložitev vloge
Besedilo javnega razpisa se dne 12. 6. 2020 objavi 

v Uradnem listu RS in na spletni strani Sveta romske skup-
nosti RS, na povezavi www.svetromskeskupnosti.com.

Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključ-
no 30. 6. 2020. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila 
oddana priporočeno na pošti najkasneje do 30. 6. 2020. 
Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 
pošti na naslov naročnika: Svet romske skupnosti Re-
publike Slovenije, Lendavska 16a, 9000 Murska Sobota.

Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem 
obrazcu in v zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne od-

piraj – Prijava na javni razpis JR-MPR-2020«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slo-

venije,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.

7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno v prostorih 

Sveta romske skupnosti Republike Slovenije najkasneje 
v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.

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.

Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, 
ki se veže na predmet vloge ali tistih elementov vloge, 
ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije prejel v postopku 
dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti 
daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala 
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne 
vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.

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

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi 
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od 
roka za predložitev vlog.

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

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju 
programa ne bo sklenila, sklep o izboru pa se odpravi 
oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Svet romske 
skup nosti Republike Slovenije lahko odstopi od pogodbe 
o sofinanciranju programa, pri čemer je prijavitelj dol-
žan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na nje-
gov transakcijski račun do dneva vračila sredstev Svetu 
romske skupnosti Republike Slovenije.

Zoper sklep o (ne)izboru lahko prijavitelj v osmih 
dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo. O pritožbi 
bo odločal Svet romske skupnosti Republike Slovenije.

Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila 
za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb o sofinanciranju.

9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija bo od 12. 6. 2020 dostopna na internetnem naslovu 
Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: http://www.
svetromskeskupnosti.com, zavihek »Razpisi«.

10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pri-
dobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije od ponedeljka do 
petka med 9. in 13. uro, tel. 02/526-13-04, elektronski 
naslov: rskupnost@siol.net.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

Št. JR PMSNS-ANS UKREP 1/1-2020 Ob-2190/20

Na podlagi 14. člena Zakona o spodbujanju sklad-
nega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, 
št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), Proračuna Republike Slovenije 
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za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 
2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 
– ZDLGPE), Programa spodbujanja gospodarske osno-
ve madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (Sklep 
Vlade številka 09502-1/2017/3 z dne 29. 6. 2017) ter 
Spremembe Programa spodbujanja gospodarske osno-
ve madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (Sklep 
Vlade številka 09502-1/2017/7 z dne 18. 1. 2018) (v 
nadaljevanju Program), Uredbe o postopku, merilih in 
načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvoj-
nih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, 
št. 56/11), Uredbe 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« 
(UL EU L 352, z dne 24. 12. 2013), Mnenja Ministrstva 
za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« 
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016, 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, 
Glavna ulica 124, 9220 Lendava (v nadaljnjem bese-
dilu: PMSNS) objavlja na podlagi pogodbe o izvaja-
nju in financiranju ukrepa 1: Spodbujanje naložb v go-
spodarstvu madžarske narodne skupnosti 2017–2020, 
št. C2130-18Z160451

javni razpis
za spodbujanje naložb v gospodarstvu na 
območju, kjer živijo pripadniki avtohtone 

madžarske narodne skupnosti – Ukrep 1 Programa 
spodbujanja gospodarske osnove madžarske 

narodne skupnosti 2017–2020  
(JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2020)

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-

tov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.
Upravičena območja, na katerih bo možno sofinan-

ciranje izvajanja projektov, so:
1. Na narodno mešanih območjih z madžarsko na-

rodno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žit-

kovci/Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Ka-

pornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szen-

tlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Pro-
senjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,

– v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Ka-
movci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hid-
vég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgova-
ške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lenda-
hegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji 
Lakoš/Felsölakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, 
Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Pete-
sháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, 
Kapca/Kapca, Kot/Kót in

– v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Upravičeni prijavitelji:
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo 

z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge 
na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Za-
konu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, 
št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13, 55/15,15/17 in 22/19) in izpolnjujejo še na-
slednje pogoje:

1. imajo na dan oddaje vloge na upravičenem ob-
močju vsaj 12 mesecev registriran sedež,

2. ki bodo projekt izvedle na upravičenem obmo-
čju, hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana 
osnovna sredstva 5 let ne bo preselil iz upravičenega 
območja,

3. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske 
družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ura-
dni list RS, št. 5/17) ter 18. točka 2. člena Uredbe 
651/2014/EU),

4. prijavitelj in/ali večinski lastnik prijavitelja na dan 
objave razpisa ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prene-
hanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče in ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določ-
bami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US 63/16 – ZD-C, 
54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US). Če se omenjeni po-
stopki pričnejo v postopku ocenjevanja vloge, se vloga 
zavrne,

5. prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do skleni-
tve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski 
sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe,

6. da glede prijavitelja ali z njim povezanega pod-
jetja v razmerju do ministrstva in PMSNS ni podana 
prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

7. dejanski lastniki prijavitelja so vpisani v Register 
dejanskih lastnikov pri AJPES in v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financira-
nja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 – ZPPDFT-1 in 
81/19) niso vpleten/i v postopke pranja denarja in finan-
ciranja terorizma,

8. so na dan prijave registrirane za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet projekta v Republiki Sloveniji,

9. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih 
pomoči, že sofinancirane iz javnih virov niti niso v po-
stopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU 
proračun),

10. niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije do 
»de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje (točka 4.4. 
Pomoč po pravilu »de minimis« te razpisne dokumen-
tacije),

11. lastnik ali odgovorna oseba ni bila lastnica 
(25 ali več  % delež) ali odgovorna oseba podjetja, ki je 
prejela javna ali evropska sredstva in ni izpolnilo vseh 
obveznosti po pogodbi, na osnovi katere so bila javna 
ali evropska sredstva dodeljena,

12. so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje. (Mi-
kro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena 
v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi Komisije 
(EU) št. 651/20141.)

1 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mi-
kro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod doku-
mentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, 
L 124, 20. 5. 2003. in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junij 2014 (Ur. L. EU L187, 26. 6. 2017) o razgla-
sitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom 
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
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2.2. Upravičeni stroški so:
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so 

stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, 

v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofi-
nanciranju projekta,

– so dejansko nastali za blago, ki je bilo dobavljeno 
v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o nji-
hovem plačilu,

– upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih 
osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oziroma 
glavno dejavnostjo podjetja,

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja,

– so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi li-

stinami,
– so nastali (blago dobavljeno in usposobljeno za 

delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– pro izvode in opremo neposredno uporabljajo pre-

jemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v na-
jem drugim sub jektom),

– so podprti z dokazili – listinami, ki se glasijo na 
prejemnika sredstev,

– so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki 
niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),

– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temelj-

na načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni 
ceni).

3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovrat-

nih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2020 znaša 
350.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postav-
ki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Števil-
ka NRP v državnem proračunu: 2130-18-9701.

3.1. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila PMSNS so odvisna od razpoložljivosti pro-

računskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). V kolikor bi bile 
ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na navedeni pro-
računski postavki, lahko PMSNS razveljavi javni razpis 
in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo 
o sofinanciranju spremeni znesek sofinanciranja ali di-
namiko izplačil.

Najnižja višina zaprošenih sredstev je 
20.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenih sredstev 
pa 80.000,00 EUR. Prejeta pomoč je obenem omeje-
na s pravilom »de minimis« tako, da podjetje v zapo-
rednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne 
državne pomoči v znesku 200.000,00 EUR (oziroma 
100.000,00 EUR, če gre za podjetje v cestnoprometnem 
sektorju). Pri ugotavljanju ali nova pomoč »de minimis« 
presega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upo-
števajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh let dobljene 
pomoči po »de minimis«, ki so jo prejela združena ali 
pripojena podjetja.

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75 % 
celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagoto-
viti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati jav-
nih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki 
lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % 
zneska pomoči brez DDV-ja.

4. Pomoč po pravilu »de minimis«
V okviru tega javnega razpisa bodo sredstva do-

deljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 

z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de 
minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) (v nada-
ljevanju Uredba Komisije).

V skladu z Uredbo Komisije, do »de minimis« po-
moči« niso upravičena podjetja:

1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

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

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

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce;

2. če gre za pomoč namenjeno izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo;

3. če je pomoč pogojena s prednostno rabo doma-
čih pro izvodov pred uvoženimi;

4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju, preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki deluje-
jo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);

5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z držav-
no pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali dr-
žavno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če 
bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči.

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira 
s pomoč jo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi 360/2012.

5. Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje, za ka-
terega so namenjena razpisana sredstva, je proračun-
sko leto 2020. Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so 
nastali in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na 
ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za iz-
plačilo (najkasneje do vključno 30. 9. 2020).

6. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na na-

slov PMSNS, Pomurska madžarska samoupravna na-
rodna skupnost – Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség, Glavna ulica-Fő utca 124, 9220 
Lendava-Lendva, je 30. 6. 2020. Če se vloga pošlje pri-
poročeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, 
šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).

Vloga na razpis mora biti oddana priporočeno po 
pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v zaprti 
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobese-
dno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR PMSNS 
– ANS Ukrep 1/1-2020« in s polnim nazivom in naslo-
vom prijavitelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 8: 
Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu z na-
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vodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo 
biti napisane v slovenskem jeziku, 3., 6. in 7. točka 
obrazca 2 Dispozicija projekta mora biti dvojezična. Za 
dvojezično se šteje, da je napisana v slovenskem jeziku, 
obenem pa je prevedena v madžarski jezik, s pripisom: 
»S svojim podpisom jamčim, da je prevod enak origina-
lu« in podpisom prijavitelja. V kolikor so priloge v vlogi 
(pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem jeziku, lahko 
razpisna komisija naknadno zahteva slovenski prevod 
s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost 
prevoda. V primeru dvoma lahko PMSNS dodatno zah-
teva sodno overjen prevod, stroški prevoda bremenijo 
prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo prejete po izteku predpisanega roka, ter katere ne 
bodo vsebovale obrazca 2 Dispozicija projekta, katere 
točke 3., 6. in 7. morajo biti dvojezične, bodo zavržene 
in vrnjene prijaviteljem.

Odpiranje vlog bo na sedežu PMSNS in ne bo 
javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vlo-
ge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen 
imenuje Svet PMSNS.

Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje 
javnega razpisa, bodo ocenjene na podlagi spodnjih 
meril:

I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 35 točk)
A. Bonitetna ocena (20 točk)
B. Velikost podjetja (15 točk)
II. Ocena projekta (skupaj največ 65 točk)
A. Ocena Sveta PMSNS (največ 20 točk)
B. Število novoustvarjenih delovnih mest (največ 

20 točk)
C. Namen in cilj investicije (največ 20 točk)
D. Varstvo okolja (največ 5 točk)
Skupno možno število doseženih točk je 100. Do 

sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo 
prejeli 40 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofinan-
ciralo po vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle 
največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe 
sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja 
posameznih projektov.

7. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno 
dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo 
omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni 
razpis, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od 
dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni 
strani: http://www.muravidek.si/ in www.muravidek.re.

Pomurska madžarska samoupravna  
narodna skupnost

Št. 410-0033/2020-3 Ob-2170/20
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju zdravljenja 

čebeljih družin na območju Občine Divača (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 17/2017), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka 
o proračunu Občine Divača za leto 2020 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 57/19) objavlja Občina Divača

javni razpis
za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin  

na območju Občine Divača v letu 2020  
(v nadaljevanju razpis)

1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača.

2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje finanč-
na sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2020, 

postavka 110008 – Sofinanciranje zdravljenja na podro-
čju čebelarstva – namenjena za sofinanciranje zdravlje-
nja čebeljih družin.

Predmet sofinanciranja je zdravljenje varooze (bo-
lezen, ki prizadene čebelje družine).

3. Pogoji za prijavo na razpis in upravičenci do 
sredstev

Upravičenci do sredstev so lastniki čebeljih družin, 
ki imajo na območju Občine Divača registrirana stojišča 
in na območju Občine Divača čebele prezimujejo.

Vlagatelji morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– Dokazilo o ustrezni registraciji čebelnjaka (Izpis 

podatkov o čebelnjakih v registru čebelnjakov iz leta 
2020).

– Potrdilo o udeležbi na izobraževanju o zdravstve-
nem varstvu čebel (upošteva se potrdilo, ki je staro naj-
več do 3 leta – leto 2017).

– Račun o nabavi registriranega zdravila oziroma 
zdravila, ki ima dovoljenje za promet v RS. Upoštevajo 
se računi iz leta 2020. K vlogi je potrebno dostaviti tudi 
potrdilo o plačilu računa.

– Izpis iz dnevnika zdravljenja.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 

1.800,00 EUR.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva 

morajo biti porabljena v letu 2020.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je petek, 4. 9. 

2020.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Pri-

java na javni razpis za sofinanciranje zdravljenja čebelji 
družin – varooza – leto 2020«. Vloga mora biti čitljiva, 
na ustreznih mestih podpisana in mora vsebovati vse 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

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

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Di-
vača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu 
napis »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje zdra-
vljenja čebeljih družin – Občina Divača – leto 2020«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov prijavitelja.

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do 
vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno 
v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane pripo-
ročeno po pošti.

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

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

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

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

V primeru formalno nepopolne vloge, komisija 
v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 
8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.
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Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev, pripravila predlog 
prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev 
razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila 
direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od pred-
stojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi 
sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-
je v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na 
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave 
oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za 
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oziro-

ma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. Na 
sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo 
določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine 
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

13. Višina sofinanciranja in merila za dodelitev 
sredstev

Skupna višini razpisanih sredstev znaša 
1.800,00 EUR.

Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega 
razpisa, so upravičeni do 100 % sofinanciranja s tem, 
da DDV ni upravičen strošek.

V kolikor je vlagateljev več, kot je razpisanih sred-
stev, se procent (%) sofinanciranja zmanjša. Vsi vlagate-
lji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa so sofinancirani 
v enakem procentu (%).

Občina Divača

Št. 322-4/2020 O403 Ob-2171/20
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma 

(Uradni list RS, št. 13/18), določil Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka o proračunu občine 
Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19, 58/20) 
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v občini 

Krško za leto 2020
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih pri-
reditev v občini Krško, katerih cilj je promocija občine in 
povečanje turističnega obiska v občini Krško ter vplivajo 
na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine 
in so se izvajale ter bile plačane v razpisnem obdobju 
od 16. 7. 2019 do 15. 7. 2020.

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

štva in zveze društev, ki so registrirana za opravljanje 
dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– imajo sedež v občini Krško,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na 
področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-
mentacijo, kot jo določa zakonodaja,

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

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem po-
speševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave 

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

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

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

3. Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in 
druge prireditve v občini Krško, katerih cilj je promocija 
občine in povečanje turističnega obiska v občini ter so 
bile izvedene in plačane v razpisnem obdobju in izpol-
njujejo vsaj dva od navedenih pogojev:

– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe 
občine ter so dostopne širšemu krogu obiskovalcev in 
niso samo lokalnega pomena,

– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na tu-
ristični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine 
oziroma regije,

– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziro-
ma je javnost z njimi v naprej seznanjena v publikacijah 
in medijih,

– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in 

naravno dediščino ter ljudske običaje,
– pomenijo oživitev mestnih in vaških jeder.
4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in 

nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in umet-
nih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični 
razvoj in promocijo krajev v občini Krško.

5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo posamezne 
sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo 
vsebino vplivajo na turistični razvoj, promocijo kraja in 
večjo prepoznavnost celotne občine.

6. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ 
do 40 % upravičenih stroškov celotne vrednosti priredi-
tev (na osnovi dokazil o izvedenih in plačanih aktivno-
stih) v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni raz-
pis. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških 
upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove 
brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci se pri 
upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa 
(z DDV).

7. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene na-
slednje prireditve:

– veselice in podobne zabavne prireditve za pospe-
ševanje lokalne gostinske prodaje,

– prireditve in sejmi lokalnega pomena,
– prireditve, ki so sofinancirane iz drugih postavk 

občinskega proračuna oziroma proračuna KS ali drugih 
javnih virov.

8. Predmet sofinanciranja ne bodo:
– denarne nagrade tekmovalcem na raznih prire-

ditvah,
– investicije v prostore društev in zvez,
– stroški povezani s plačevanjem članarin, najem-

nin, tekočih stroškov za poslovne prostore (elektrika, 
telefon, voda, ogrevanje itd.).
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9. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz 
občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja de-
javnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša 
na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski 
svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov 
družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, 
posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem 
živijo v skup nem gospodinjstvu ali v zunajzakonski 
skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član 
poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več 
kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upra-
vljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja 
o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev 
v javnem razpisu.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih pri-
reditev, je 15.000 EUR na proračunski postavki 5524 
Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se 
delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del 
tega javnega razpisa. V kolikor bo, glede na število 
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvi-
denih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane do-

kumentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija zadnje odločbe od Upravne enote o vpi-

su društva v register društev, ki odraža zadnje dejan-
sko stanje

3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je 
razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma 
pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje

4. Kopija potrdila od pristojne finančne uprave 
o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in po-
slovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
od datuma prijave na razpis

5. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za 
vsako prijavljeno prireditev posebej:

– podroben vsebinski opis prireditve, datum iz-
vedbe, število udeležencev, fotografije iz prireditve,

– finančna vrednost celotne prireditve in podrob-
no razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih 
stroškov in računov (odhodki) ter viri financiranja pri-
reditve (prihodki)

6. Kopije finančnih dokazil o izvedenih in plačanih 
aktivnostih: računi, blagajniški izdatki (v tem primeru 
tudi blagajniški dnevnik oziroma drugi izpisi knjiženja 
iz poslovnih knjig), dokazila o plačilu računov – bančni 
izpisi prometa na transakcijskem računu, iz katerega 
je razvidno in označeno, na kateri račun se plačilo 
nanaša

7. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

8. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 

drugih dokumentov, kot dokazilo za resničnost navedb 
v vlogi in priloženih obrazcih.

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega 
roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pra-
vilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina 
vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena 
pri zahtevani dokumentaciji.

Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na jav-
ni razpis, je zaupne narave in bo uporabljena iz-
ključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po 
tem razpisu. Člani strokovne komisije se zavežejo, 

da bodo podatke varovali kot zaupne in jih bodo 
uporabili izključno za namene postopkov javnega raz-
pisa.

VI. Rok za prijavo in način prijave: vloge s prilo-
ženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo 
prispeti najkasneje do petka, 17. 7. 2020, na naslov: 
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 
CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava pri-
spela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za odda-
jo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja 
datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni 
pisarni Občine Krško. Pisne vloge morajo biti poslane 
v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis 
za turistične prireditve, 322-4/2020«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, 
ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna 
komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na 
Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo. Ne-
popolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku 
ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno 
dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neuteme-
ljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpol-
njujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprej-
me odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini 
dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila po-
godbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. 
Prejemnikom bodo sredstva nakazana 20. dan od 
prejema podpisane pogodbe na Občino Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s skle-
pom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istoča-
sno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. 
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne 
vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Ob-
čine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik 
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je 
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se 
poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno 
ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova 
odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v ru-
briki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvig-
nejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, 
tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, 
uradne dni od 8. do 11. ure.

Občina Krško
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Št. 322-5/2020 O403 Ob-2172/20

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 13/18), določil Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka 
o proračunu občine Krško za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 79/19, 58/20) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 
Krško

javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega 

šotora v občini Krško za leto 2020
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kr-

ško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega 

razpisa je sofinanciranje stroškov najema prireditve-
nega šotora za izvedene in plačane razne prireditve 
oziroma dogodke v občini Krško, ki so odprtega zna-
čaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih 
organizirajo različna društva oziroma zveze društev 
v razpisnem obdobju od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020.

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

štva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Krško,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za realizacijo ak-
tivnosti,

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

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

– so organizatorji prireditve oziroma dogodka 
v občini Krško, ki je predmet prijave na ta razpis,

– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in 
to ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri 
izbirajo in predvajajo slovensko glasbo.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni 
tisti predlagatelji vlog, ki so za stroške najema pri-
reditvenega šotora že ali še bodo prejeli sredstva 
iz drugih javnih razpisov ali drugih virov občinskega 
proračuna oziroma proračuna krajevne skupnosti ali iz 
regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega 
razpisa prijavi samo z eno vlogo za sofinanciranje 
stroškov enega prireditvenega šotora na eni prireditvi 
oziroma dogodku, ki je bil izveden v tem razpisnem 
obdobju.

4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: 
stroški najema šotora, montaže in demontaže šotora, 
pregled opreme, prevozni stroški šotora.

5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: 
dodatna in notranja oprema šotora (talne obloge, za-
vese, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, voda, stoli, 
klopi, mize, prireditveni oder, ozvočenje itd.), WC, 
kuhinja, gostinske storitve.

6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stro-
ški prireditvenega šotora v višini do 70 % upravičenih 
stroškov (na osnovi dokazil o izvedbi in plačilu) v okvi-
ru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis. Pri 
davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upo-
števa neto vrednost računa (znesek davčne osnove 
brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci, se pri 
upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa 
(z DDV).

7. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz 
občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja de-
javnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša 
na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski 
svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov 
družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, 
posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem 
živijo v skup nem gospodinjstvu ali v zunajzakonski 
skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član 
poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več 
kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upra-
vljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja 
o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev 
v javnem razpisu.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev, namenjenih za sofinanciranje stroškov pri-
reditvenega šotora, je 10.000 EUR na proračunski 
postavki 5524 Razvojne aktivnosti na področju turiz-
ma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, 
ki so sestavni del tega javnega razpisa. V kolikor bo, 
glede na število vlog in odobreno višino upravičenih 
stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis prema-
lo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno 
znižala.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane do-

kumentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija zadnje odločbe Upravne enote o vpisu 

društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko 
stanje

3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega 
je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila 
o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje

4. Kopija potrdila od pristojne finančne uprave 
o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in po-
slovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
od datuma prijave na razpis

5. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za 
izvedeno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje:

– podroben vsebinski opis prireditve oziroma do-
godka, datum izvedbe, število udeležencev, fotografi-
je, iz katerih je razviden postavljen šotor na prireditvi 
oziroma dogodku,

– finančna vrednost celotne prireditve oziroma 
dogodka s podrobno stroškovno razdelano konstruk-
cijo odhodkov, iz katere so razvidni posamezni stroški 
prireditvenega šotora ter viri financiranja prireditve 
oziroma dogodka (prihodki)

6. Kopije finančnih dokazil o izvedbi in plačilu (ra-
čun za šotor, dokazilo o plačilu računa – bančni izpis 
prometa na transakcijskem računu, iz katerega je raz-
vidno in označeno, na kateri račun se plačilo nanaša)

7. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

8. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 

drugih dokumentov, kot dokazilo za resničnost navedb 
v vlogi in priloženih obrazcih.

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega 
roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pra-
vilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina 
vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena 
pri zahtevani dokumentaciji.

Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni 
razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno 
v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem raz-
pisu. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo 
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podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili iz-
ključno za namene postopkov javnega razpisa.

VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po 

tem razpisu morajo prispeti najkasneje do četrtka, 
3. 9. 2020, na naslov: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure 
oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske 
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, opremljene z naslo-
vom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj 
– javni razpis za šotor, 322-5/2020«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, 
ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna 
komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na 
Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo. Ne-
popolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku 
ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno 
dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neuteme-
ljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpol-
njujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprej-
me odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini 
dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila po-
godbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. 
Prejemnikom bodo sredstva nakazana 20. dan od 
prejema podpisane pogodbe na Občino Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s skle-
pom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istoča-
sno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. 
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne 
vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Ob-
čine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik 
mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je 
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se 
poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno 
ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova 
odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave razpisa v Uradnem listu dosegljiva na 
spletni stani Občine Krško www.krsko.si v rubriki javni 
razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Ob-
čine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, 
e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. 
do 11. ure.

Občina Krško

Št. 430-31/2020-2 Ob-2174/20

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na pod-
lagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
114/07, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter v skladu 
z drugo in deseto alinejo drugega odstavka 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 11. točko 7. člena Sta-
tuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in Odlokom 
o proračunu Občine Litija za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 16/19), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 

kmetijstva v letu 2020
1. Naziv in sedež uporabnika, ki dodeljuje sredstva: 

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 

za predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija 
za leto 2020 so za namen predmetnega javnega raz-
pisa v okviru proračunske postavke »1122 Kmetijsko 
svetovalna služba in kmetijska društva« zagotovljena 
sredstva v višini 15.000 EUR. Ne glede na navedeno si 
Občina Litija pridržuje pravico, da naknadno spremeni 
obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavno-

sti društev s področja kmetijstva v letu 2020, pri čemer 
morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2020 za 
dejavnosti društva, izvedene v letu 2020.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združe-
nja s področja kmetijstva, ki so lahko upravičena le do 
sredstev za svoje aktivnosti, izvedene v letu 2020.

Upravičeni so zgolj stroški, potrebni za izvedbo na 
razpis prijavljenih dejavnosti:

– stroški strokovnega izobraževanja,
– stroški promocijske dejavnosti,
– stroški organiziranja, izvedbe ali sodelovanja na 

prireditvah ali tekmovanjih.
Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala 

do 100 % njihove vrednosti, lahko pa glede na višino 
razpoložljivih proračunskih sredstev tudi manj.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združe-

nja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega 
od naslednjih pogojev:

– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če ima več kot polovica 

registriranih članov društva stalno prebivališče na obmo-
čju Občine Litija,

– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje Občine Litija in se izvaja v inte-
resu Občine Litija.

Na javni razpis se nadalje lahko prijavijo društva in 
združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati 
oba naslednja pogoja:

– imajo registrirano dejavnost na področju kmetij-
stva, kar je razvidno iz fotokopije temeljnega akta dru-
štva oziroma združenja,

– so v primeru, da so bila pogodbena stranka Ob-
čine Litija v obdobju 2015–2019, izpolnila vse svoje ob-
veznosti do Občine Litija iz naslova javnega razpisa za 
sofinanciranje društev s področja kmetijstva.

V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji 
javnega razpisa, se ne točkuje. V tem primeru se prijava 
izloči in se je ne ocenjuje po merilih.
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5. Merila
Merila, s pomočjo katerih se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, izbrali prejemniki sredstev, so:

TOČKE
Število članov s stalnim prebivališčem iz Občine Litija največ: 25
< 50 % vseh članov 0
50- do vključno 60 % vseh članov 5
60- do vključno 70 % vseh članov 10
70- do vključno 80 % vseh članov 15
80- do vključno 90 % vseh članov 20
90- do vključno 100 % vseh članov 25
Obseg in izvedbena raven na razpis prijavljenih dejavnosti največ: 75
organizacija predavanja za člane društva 0–5
organizacija strokovnega predavanja za občane 0–8
organizacija samostojne prireditve, dogodka, razstave ipd. 0–17
izvajanje aktivnosti za promoviranje ekološkega kmetovanja 0–8
sodelovanje organizacije ali društva na prireditvi na območju Občine Litija 0–8
sodelovanje na prireditvi ali dogodku, katerega organizator je Občina Litija (npr. podeželje 
v prazničnem mestu ipd.)

0–15

organizacija strokovne ekskurzije 0–4
organizacija tekmovanja ali udeležba na tekmovanju 0–5
izdaja publikacije 0–5
Skupaj največ 100

Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se 
določi tako, da se vrednost razpisnih oziroma razpolo-
žljivih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dodeljenih 
prijavljenim društvom, ki so pri ocenjevanju dosegli vsaj 
15 točk. Sofinancirajo se dejavnosti društev, ki zberejo 
več kot 15 točk, po naslednji formuli:

Znesek sofinanciranja posameznega upravičenca = vrednost točke * število doseženih točk s strani tega upravičenca

6. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev 

na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti 
oprem ljeni z datumom, podpisani in – če prijavitelj po-
sluje z žigom – tudi žigosani.

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija:

– fotokopija temeljnega akta,
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam vseh članov društva in seznam članov 

društva s stalnim prebivališčem v Občini Litija,
– finančno poročilo in poročilo o delu društva za 

preteklo leto,
– letni program dela za leto 2020, ki mora biti fi-

nančno ovrednoten.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: od-

piranje vlog bo potekalo dne 20. 7. 2020 in ne bo javno.
8. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenova-

na s strani župana Občine Litija. Strokovna komisija 
bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene 
in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno 
nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. 
Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo do-
polnil pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.

Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih po-
gojev oziroma strokovni pregled ter ocena vlog prijavite-
ljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.

Nato bo strokovna komisija pripravila predlog preje-
mnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem 

razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s strani 
župana izdan sklep o višini odobrenih sredstev. Odloči-
tev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko prijavitelj 
vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom sredstev se uredijo s pogodbo. Če se društvo oziro-
ma združenje v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo 
za pridobitev sredstev.

9. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini Li-
tija, soba 44 (III. nadstropje), ali pa jo pošljejo po pošti. 
Prijave morajo biti predložene najkasneje 16. 7. 2020 do 
12. ure ali oddane priporočeno po pošti na naslov Ob-
čina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora 
biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja, 
na sprednji strani pa z označbo »Ne odpiraj – Javni 
razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 
kmetijstva v letu 2020«.

Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala 
samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in ozna-
čene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem 
redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave po-
meni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili 
javnega razpisa.

10. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo 
o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 
60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog.
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11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo 

v času uradnih ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 
Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija je do-
stopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si.

Kontaktna oseba je Peter Repovš.
12. Ostale določbe: v primeru naknadne ugotovi-

tve, da društvo oziroma združenje ne izpolnjuje pogo-
jev javnega razpisa, lahko Občina Litija zavrne njegovo 
prijavo.

Občina Litija

Št. 604-0001/2020 Ob-2182/20

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pra-
vilnika 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 Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) 
objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

izobraževanja odraslih v letu 2020
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Obči-

na Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne 
na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne 

na Koroškem za leto 2020 sofinancirala naslednje pro-
grame:

3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izo-
braževanja odraslih s sedežem na območju Občine 
Ravne na Koroškem.

4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne 

na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koro-
škem,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih programov in aktivnosti,

– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti 

izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze 

za tretje življenjsko obdobje – 40 točk
– Obseg posameznega programa je 40 ur in več 

– 10 točk
– V posamezni program je vključenih vsaj 10 ude-

ležencev – 10 točk
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov 

(nadgradnja) za isto skupino udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk
– nad 3 leta – 30 točk

– Vključene so različne oblike učenja (skupaj mo-
žnih 40 točk):

– tečaji/delavnice – 10 točk
– študijski krožki – 10 točk
– razstave – 10 točk
– ekskurzije – 10 točk

– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk
Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenj-

skega učenja
– koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja – 

30 točk
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prire-

ditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andrago-
škega centra RS – 20 točk

– prireditve so občinskega pomena – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 5 let 

– 5 točk
od 6 do vključno 10 let – 10 točk
nad 10 let – 20 točk
5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 2.096 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine 

1.328 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2020.

7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v spre-

jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji 
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izo-
braževanje odraslih 2020«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem 
oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno 
2. 7. 2020.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in 
naslov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija 
opravila 3. 7. 2020 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine 
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Ko-
roškem.

9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji po-
polnih vlog.

10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje 

programov izobraževanja odraslih v skladu z razpisno 
dokumentacijo, ki jo od 12. 6. 2020 dobijo v sprejemni 
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik. 
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo 
tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

Podrobne informacije o prijavi dobite na Obči-
ni Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas 
(02/82-16-007).

11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Ko-
roškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov 
izobraževanja odraslih za leto 2020.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 322-0001/2020 Ob-2184/20
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma 

(Uradni list RS, št. 13/18), Odloka o proračunu Občine 
Tolmin za leto 2020 (Uradni list RS, št. 25/19) in Pra-
vilnika o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve 
v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 64/16; v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik) Občina Tolmin objavlja
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javni razpis
o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve  

v Občini Tolmin za leto 2020
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica 

padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za prireditve, ki dopolnjujejo turistič-
no ponudbo in pospešujejo turistično promocijo Občine 
Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za turistične pri-
reditve), izvedene v letu 2020.

Pomoč za turistične prireditve se po tem javnem 
razpisu dodeljuje za naslednja namena:

1. Pomoč za turistične prireditve lokalnega pomena,
2. Pomoč za turistične prireditve širšega pomena.
Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu na-

slednji pomen:
1. »Turistična prireditev« je prireditev, ki dopolnjuje 

turistično ponudbo in pospešuje turistično promocijo 
Občine Tolmin.

2. »Javna prireditev« je vsako organizirano zbira-
nje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, 
izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je 
udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovo-
ljena vsakomur.

3. »Tradicionalna prireditev« je prireditev, ki se pod 
istim imenom in s podobno vsebino ponavlja skozi daljše 
časovno obdobje.

4. »Prireditev lokalnega pomena« je prireditev, ki 
je prepoznana in/ali uveljavljena na širšem ali celotnem 
območju Občine Tolmin in spodbuja povezovanje in so-
delovanje partnerjev na ravni Občine Tolmin.

5. »Prireditev širšega pomena« je prireditev, ki je 
prepoznana in/ali uveljavljena na regijskem, državnem 
in/ali širšem prostoru in spodbuja povezovanje in sode-
lovanje partnerjev na regijski, državni in/ali širši ravni.

6. »Glavna turistična sezona« je obdobje od 1. juni-
ja do vključno 30. septembra tekočega leta.

7. »Neprofitna prireditev« je prireditev, ki v finančni 
konstrukciji stroškov in virov financiranja prireditve ne izka-
zuje dobička ali presežka prihodkov nad odhodki prireditve.

8. »Organizator prireditve« je pravna oseba, ki je 
nosilec vseh aktivnosti v zvezi z organizacijo, izvedbo in 
financiranjem prireditve in na katerega ime glasi, v skla-
du s predpisi s področja javnih zbiranj, potrjena prijava 
prireditve ali izdano dovoljenje za prireditev.

9. »Partner prireditve« je pravna oseba, na katero 
organizator prireditve prenese posamezne aktivnosti pri 
organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve.

10. »Neprofitna organizacija« je organizacija, ki na 
podlagi zakona ali ustanovitvenega akta:

– dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki upo-
rablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,

– svojega premoženja ne deli med svoje ustanovi-
telje, člane ali druge osebe.

11. »Prireditveni prostor« je prostor, potreben za 
izvedbo prireditve.

12. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se 
pomoč za turistične prireditve po tem javnem razpisu 
lahko dodeli.

III. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev, namenjenih dodeljevanju pomoči za 

turistične prireditve za leto 2020, znaša 32.370,00 EUR.
Sredstva so v proračunu Občine Tolmin za leto 

2020 zagotovljena na proračunski postavki 041407 »Tu-
ristične prireditve«.

IV. Namen dodeljevanja pomoči za turistične prireditve
Namen pomoči za turistične prireditve je spodbuja-

nje potencialnih in delujočih organizacij k organiziranju 

in izvajanju turističnih prireditev lokalnega pomena in 
turističnih prireditev širšega pomena, ki zasledujejo na-
slednje cilje:

1. krepitev prepoznavnosti in ugleda Občine Tolmin 
kot privlačne turistične destinacije,

2. rast turističnega prometa v Občini Tolmin,
3. dvig blaginje in kvalitete življenja prebivalcev 

Občine Tolmin,
4. vzpostavitev in/ali krepitev partnerskega povezo-

vanja in sodelovanja na področju prireditvenega turizma.
V. Upravičeni stroški pomoči za turistične prireditve
Pomoč za turistične prireditve se lahko dodeli za 

naslednje upravičene stroške:
1. stroški prijave prireditve in pridobitve potrebnih 

dovoljenj za prireditev, vključno s stroški izdelave s tem 
povezanih elaboratov;

2. stroški najema in priprave prireditvenega prosto-
ra, vključno z infrastrukturo in opremo;

3. stroški priprave, izvedbe, koordinacije in vode-
nja programa prireditve, vključno s potnimi stroški in 
stroški namestitve ustvarjalcev in izvajalcev programa 
prireditve;

4. stroški oglaševanja in promocije prireditve;
5. stroški pogostitve do največ 10 odstotkov upravi-

čenih stroškov prireditve;
6. stroški varovanja prireditve;
7. stroški nujne medicinske pomoči;
8. stroški čiščenja prireditvenega prostora;
9. stroški zavarovanja prireditve;
10. stroški na prireditvi uporabljenih avtorskih in 

drugih del, ki izhajajo iz njihove zaščite.
Pomoč za turistične prireditve se ne dodeli za:
1. redne splošne stroške delovanja organizatorja in 

partnerjev prireditve,
2. stroške blaga, namenjenega prodaji na prireditvi,
3. investicijske stroške,
4. stroške dela prostovoljcev,
5. davek na dodano vrednost, druge davke in dajatve,
6. druge stroške, ki niso neposredno povezani z or-

ganizacijo in izvedbo prireditve.
Stroški prireditve morajo biti opredeljivi, preverljivi 

in dokazljivi z računi, s pogodbami in/ali drugimi vero-
dostojnimi knjigovodskimi listinami zunanjih izvajalcev 
storitev in/ali dobaviteljev blaga (v nadaljnjem besedilu: 
knjigovodska listina), ki glasijo na ime organizatorja 
prireditve.

Knjigovodska listina se lahko glasi tudi na ime part-
nerja prireditve, če je slednji kot sofinancer prireditve 
naveden v vlogi, predloženi na ta javni razpis, pri čemer 
se iz knjigovodske listine, ki glasi na ime partnerja pri-
reditve, ki ni neprofitna organizacija, izhajajoči stroški 
prireditve v celoti štejejo kot neupravičeni do dodelitve 
pomoči za turistične prireditve.

Stroški dela prostovoljcev, opravljenega pri organi-
zaciji in/ali izvedbi prireditve, se evidentirajo in vrednotijo 
na obrazcu iz razpisne dokumentacije.

VI. Upravičenci do pomoči za turistične prireditve
Do pomoči za turistične prireditve je upravičen or-

ganizator prireditve, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je pravno organiziran kot društvo, zveza društev, 

krajevna skupnost, ustanova, javni zavod, zavod, soci-
alno podjetje ali druga neprofitna organizacija;

2. ima sedež na območju Občine Tolmin;
3. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
4. je neprofitna organizacija;
5. je do dneva objave tega javnega razpisa registri-

ran in deluje najmanj 1 leto;
6. ima poravnane vse davke, prispevke in druge 

dajatve, določene z zakonom;
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7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
8. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, 

stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbri-
sa iz registra;

9. zagotavlja materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo prire-
ditve, ki je predmet vloge.

VII. Pogoji dodeljevanja pomoči za turistične pri-
reditve

Pogoji, ki jih mora prireditev izpolnjevati, da se po-
moč za turistične prireditve po tem javnem razpisu lahko 
dodeli, so naslednji:

1. prireditev je izvedena na območju Občine Tolmin;
2. prireditev je izvedena v letu 2020;
3. prireditev je javna;
4. prireditev je turistična;
5. prireditev je neprofitna;
6. prireditev je lokalnega ali širšega pomena;
7. finančna konstrukcija prireditve je zaprta, pri če-

mer organizator prireditve najmanj 25 odstotkov celotnih 
stroškov prireditve pokriva z lastnimi viri sredstev, pri 
čemer kot lastna vira sredstev organizatorja prireditve 
štejeta lastna finančna sredstva organizatorja prireditve 
in prostovoljno delo organizatorja prireditve (točka I.1. 
in točka II.1. iz preglednice »Predvideni viri financiranja 
prireditve« prijavnega obrazca);

8. pri organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prire-
ditve poleg organizatorja prireditve sodeluje najmanj 
en partner;

9. prireditev je objavljena v koledarju prireditev;
10. za prireditev je, v skladu s predpisi s področja 

javnih zbiranj, potrjena prijava prireditve ali izdano do-
voljenje za prireditev;

11. prireditev je organizirana in izvedena v skladu 
s predpisi s področja javnih zbiranj;

12. prireditev ne predstavlja redne dejavnosti orga-
nizatorja in partnerjev prireditve;

13. prireditev ni (so)financirana iz drugih virov pro-
računa Občine Tolmin;

14. za iste upravičene stroške prireditve niso dode-
ljeni drugi javni viri financiranja;

15. pri objavah programa prireditve, na promocijskih 
materialih prireditve in pri vseh drugih oblikah javnega 
nastopanja in predstavljanja prireditve je, upoštevaje 
pravila o uporabi celostne grafične podobe Občine Tol-
min, navedeno, da prireditev sofinancira Občina Tolmin.

Partner prireditve mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
2. ima poravnane vse davke, prispevke in druge 

dajatve, določene z zakonom;
3. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
4. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, 

stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbri-
sa iz registra.

Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 
pomoči za turistične prireditve morajo biti izpolnjeni še 
naslednji posebni pogoji:

1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in prav-
no formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih 
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;

2. prireditev mora zasledovati vse štiri cilje, navede-
ne v IV. poglavju tega javnega razpisa;

3. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere 
se uveljavlja pomoč za turistične prireditve, morajo biti 
z datumom od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020, z iz-
jemo dokazil o plačilih storitev, opravljenih v novembru in 
decembru 2020, in dokazil o plačilih blaga, dobavljenega 
v novembru in decembru 2020;

4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene turi-
stične prireditve mora znašati najmanj 667,00 EUR in 
največ 5.334,00 EUR. Skupna višina upravičenih stro-
škov prijavljene turistične prireditve je lahko tudi višja 
od 5.334,00 EUR, vendar pa se pri določitvi pomoči 
za turistične prireditve upravičeni stroški, ki presegajo 
zgornji prag upravičenih stroškov (5.334,00 EUR), ne 
upoštevajo.

VIII. Višina sofinanciranja
Pomoč za turistične prireditve znaša največ 75 od-

stotkov upravičenih stroškov prireditve.
Najnižji znesek dodeljene pomoči za turistične pri-

reditve v letu 2020 je 500,00 EUR, najvišji znesek pa 
4.000,00 EUR na posamezno prireditev.

IX. Vsebina vloge in priloge
Vloga za dodelitev pomoči za turistične prireditve 

(prijavni obrazec »Turistične prireditve 2020«) obsega:
1. podatke o vlagatelju in njegovi vlogi pri organizi-

ranju, izvedbi in financiranju prireditve;
2. podatke o partnerjih prireditve in njihovi vlogi pri 

organiziranju, izvedbi in/ali financiranju prireditve;
3. vsebinski, finančni in terminski načrt prireditve, 

ki je predmet vloge;
4. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
5. izjavo o partnerstvu;
6. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške prireditve in o že prejetih in zaprošenih pomočeh 
iz drugih virov proračuna Občine Tolmin za isti namen;

7. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
8. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in material-

no odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, 
popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu »Turistič-
ne prireditve 2020«) priložiti naslednje priloge:

1. izpis iz poslovnega registra oziroma redni izpis 
iz sodnega registra za vlagatelja (AJPES, http://www.
ajpes.si), ki ni starejši od 30 dni od datuma oddaje vlo-
ge na ta javni razpis in iz katerega so razvidni osnovni 
podatki, datum vpisa pri registrskem organu in pravno-
organizacijska oblika vlagatelja;

2. izpis iz poslovnega registra oziroma redni izpis 
iz sodnega registra za vsakega v vlogi navedenega 
partnerja prireditve (AJPES, http://www.ajpes.si), ki ni 
starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni 
razpis in iz katerega so razvidni osnovni podatki, datum 
vpisa pri registrskem organu in pravnoorganizacijska 
oblika posameznega partnerja prireditve;

3. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

4. parafiran vzorec pogodbe.

X. Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog:

1. tradicionalnost prireditve:
– ni tradicionalna (v letu 2020 se bo izvedla prvo ali drugo leto) 0 točk
– postaja tradicionalna (v letu 2020 se bo izvedla tretje, četrto ali peto leto) 5 točk
– je tradicionalna (v letu 2020 se bo izvedla šesto ali več kot šesto leto) 10 točk
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2. organizator in partner(ji) prireditve pokrivajo višji delež vseh stroškov prireditve z lastnimi viri sredstev, 
in sicer:
– do vključno 40,00 % 5 točk
– nad 40,00 % do vključno 60,00 % 10 točk
– nad 60,00 % 15 točk
3. v finančni konstrukciji prireditve pričakovan delež sofinanciranja upravičenih stroškov prireditve iz 
proračuna Občine Tolmin znaša:
– nad 50,00 % 5 točk
– nad 25,00 % do vključno 50,00 % 10 točk
– do vključno 25,00 % 20 točk
4. prireditev je finančno zahtevna:
– upravičeni stroški prireditve znašajo do vključno 2.000,00 EUR 0 točk
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 2.000,00 EUR do vključno 5.000,00 EUR 3 točke
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 5.000,00 EUR do vključno 15.000,00 EUR 6 točk
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 15.000,00 EUR do vključno 25.000,00 EUR 10 točk
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 25.000,00 EUR 20 točk
5. trajanje prireditve:
– prireditev traja en dan 0 točk
– prireditev traja dva dni 6 točk
– prireditev traja več kot dva dni 15 točk
6. v pripravo, izvedbo, koordinacijo in vodenje programa prireditve je vključeno večje število ustvarjalcev 
in izvajalcev z območja Občine Tolmin:
– en ali dva lokalna ustvarjalca in/ali izvajalca 0 točk
– tri do pet lokalnih ustvarjalcev in/ali izvajalcev 5 točk
– več kot pet lokalnih ustvarjalcev in/ali izvajalcev 10 točk
7. prireditev je organizacijsko zahtevna:
– v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj je potrebna prijava prireditve 0 točk
– v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj je za prireditev potrebno pridobiti dovoljenje pristojne 
upravne enote 10 točk
8. namen prireditve (točke znotraj tega kriterija se seštevajo):
– prireditev prispeva k promociji in trženju lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev 5 točk
– prireditev povezuje in promovira kulturo, lokalno kulturno dediščino in lokalne naravne
vrednote 5 točk
– prireditev je prijazna do okolja in dviga ekološko ozaveščenost obiskovalcev in turistov 5 točk
– prireditev povezuje in promovira aktivno preživljanje prostega časa, šport, rekreacijo in
doživetja 5 točk
9. prireditev obsega vsebinsko raznolik program časovno in/ali prostorsko nepovezanih prireditvenih 
dogodkov:
– prireditev obsega en vsebinski, časovno in/ali prostorsko (ne)povezan dogodek 0 točk
– prireditev obsega dva ali tri vsebinske, časovno in/ali prostorsko (ne)povezane dogodke 8 točk
– prireditev obsega več kot tri vsebinske, časovno in prostorsko (ne)povezane dogodke 15 točk
10. raven izvajanja prireditve:
– lokalna 5 točk
– regijska 10 točk
– državna ali širša 20 točk
11. prireditev spodbuja povezovanje in sodelovanje večjega števila partnerjev:
– en partner 0 točk
– dva ali trije partnerji 3 točke
– štirje ali več partnerjev 7 točk

Vloge bodo ocenjene na podlagi zgoraj naštetih 
meril. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko vloga 
doseže, znaša 162 točk. Minimalno število točk, ki jih 
mora vloga doseči, da lahko upraviči dodelitev pomoči 
za turistične prireditve, je 50 točk.

XI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem li-

stu Republike Slovenije do vključno petka, 3. julija 2020, 
do 11. ure.

Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene, podpisa-
ne in žigosane vse sestavne dele prijavnega obrazca za 
namen, na katerega se vlagatelj prijavlja. Vlogi obvezno 
priloži priloge, ki so navedene na prijavnem obrazcu.

Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali 
oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako namena: »Ne 
odpiraj, javni razpis – Turistične prireditve 2020«, na na-
slov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
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Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti 
na Občino Tolmin najkasneje v petek, 3. julija 2020, do 
11. ure.

Vlagatelj lahko na ta javni razpis predloži največ 
dve vlogi, pri čemer mora biti vsaka vloga oddana v svoji 
ustrezno opremljeni ovojnici.

XII. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obrav-

navala Komisija za turistične prireditve (v nadaljnjem 
besedilu: komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin. 
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od dneva za-
ključka razpisnega roka za vložitev vlog. Odpiranje vlog 
ne bo javno.

Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravna-
vala na podlagi pogojev in ocenila na podlagi meril, do-
ločenih s tem javnim razpisom. Komisija lahko preveri 
utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih 
stroškov prijavljene prireditve in drugih podatkov ter dej-
stev in v ta namen zahteva dodatna dokazila in pojasni-
la. Komisija resničnost podatkov iz vloge lahko vzorčno 
preveri tudi na terenu.

Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno oprem-
ljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave zavrže 
s sklepom. Zavržene bodo tudi vloge, predložene s stra-
ni neupravičenega vlagatelja, in vloge, ki bodo predlože-
ne kot tretja ali nadaljnje vloge istega vlagatelja.

Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih 
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so 
bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja for-
malno popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če 
vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene 
v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, 
da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od 
dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno 
nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku 
ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ ob-
činske uprave zavrže s sklepom.

Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za do-
polnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih 
vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi 
njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno for-
malno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z na-
meni in upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim 
razpisom.

Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni 
organ občinske uprave zavrne s sklepom. Zavrnjene 
bodo tudi vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega šte-
vila točk, potrebnih za dodelitev pomoči za turistične 
prireditve.

Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oce-
ni na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom. 
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene 
dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih doka-
zil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za 
posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov 
oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni 
z 0 točkami.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog 
upravičencev do dodelitve pomoči za turistične prire-
ditve.

Znesek pomoči za turistične prireditve, ki se dodeli 
posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb 
pravilnika in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjeva-
nja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja 
in višine razpoložljivih sredstev.

Na podlagi predloga komisije pristojni organ občin-
ske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s ka-

terim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči za turi-
stične prireditve. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od 
dneva odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od dneva 
vročitve možna pritožba na župana. Župan o pritožbi 
odloči v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana je do-
končna.

Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi po-
moči za turistične prireditve in skladno z določbami 
pravilnika in tega javnega razpisa bosta Občina Tolmin 
in upravičenec sklenila pogodbo o sofinanciranju pri-
reditve, s katero bodo urejene medsebojne pravice in 
obveznosti.

Na podlagi podatkov iz vloge, predložene na ta 
javni razpis, in pogodbe o sofinanciranju prireditve sta 
upravičenec in partner prireditve dolžna skleniti pogod-
bo o partnerstvu, s katero uredita medsebojne pravice 
in obveznosti.

Upravičencu se dodeljena pomoč za turistične pri-
reditve iz proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi 
zahtevka, kateremu mora upravičenec priložiti vsebin-
sko in finančno poročilo o izvedbi prireditve, vključno 
z dokazili o nastalih stroških prireditve in drugimi doka-
zili o izvedbi prireditve (v nadaljnjem besedilu: poročilo 
o prireditvi). Poročilo o prireditvi upravičenec predloži na 
obrazcu iz razpisne dokumentacije.

XIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči 

za turistične prireditve opravljata pristojni organ občin-
ske uprave in komisija.

Upravičenec do pomoči za turistične prireditve, pri 
katerem se ugotovi, da:

1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za 
namen, za katerega so bila dodeljena, ali

2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi nere-
sničnih navedb, ali

3. je za isti namen pridobil sredstva iz drugih virov 
proračuna Občine Tolmin, ali

4. so mu bila za iste upravičene stroške prireditve 
dodeljena sredstva iz drugih javnih virov financiranja, ali

5. je kršil druga določila pogodbe o sofinanciranju 
prireditve,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč za turistične prireditve 
v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se 
obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sred-
stev. V tem primeru upravičenec izgubi tudi pravico do 
pridobitve pomoči za turistične prireditve za leto 2021.

XIV. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lah-
ko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in 
dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplač-
na razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo 
v tem roku v času uradnih ur vlagatelji lahko dvigne-
jo v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 
5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zve-
zi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri 
Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30, in Moniki Klemen-
čič, na tel. 05/381-95-19, ob ponedeljkih, sredah in 
petkih od 8. do 11. ure, ali na elektronskih naslovih 
janja.bicic@tolmin.si in monika.klemencic@tolmin.si.

Občina Tolmin

Št. 344-1/2020-3 Ob-2185/20
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah (Uradni list RS, št. 32/93, s sprem.), 27. člena 
Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3, Uradni list RS, 
št. 38/13, 21/18 – ZNOrg), 7. člena Statuta Občine 
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Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 5. člena Od-
loka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske 
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju 
Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 44/15), Občina 
Kranjska Gora objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 

javne službe zavetišča za zapuščene živali na 
območju Občine Kranjska Gora

1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Kranj-
ska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora, 
tel. +386(0)4/58-09-800, matična številka: 5874327000, 
ID za DDV: SI 81758006, transakcijski račun: TTR: 
01253-0100007684.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o po-
delitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne služ-
be zavetišča za zapuščene živali na območju Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 44/15).

3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat 

letno posreduje lokalni skupnosti,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti ži-

vali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo 
zaščito živali.

4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se 
izvaja na območju Občine Kranjska Gora.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
podeli za obdobje petih let. Koncesijsko razmerje začne 
teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe, izvajanje 
javne službe pa se začne 1. 9. 2020.

6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, 

ki mora za podelitev koncesije za izvajanje gospodar-
ske javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon 
o zaščiti živali ter drugi podzakonskimi predpisi, ki po-
drobneje urejajo zaščito živali,

– da ima poravnane davke in prispevke; potrdilo 
FURS ne sme biti starejše od 8 dni,

– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku 
prisilne poravnave ali likvidacije,

– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost 
za izvajanje koncesije,

– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in 
zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,

– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni pro-
gram oskrbe zapuščenih živali,

– da izkaže finančno usposobljenost,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je pred-

met koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo 

z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lah-
ko povzročil tretji osebi,

– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebo-
vane v javnem razpisu.

Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor koncesionarja:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih 

živali,
– organizacijska in strokovna usposobljenost pri-

javitelja,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja,
– oddaljenost zavetišča,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj (in niso opre-

deljene pod točko 3. javnega razpisa).
Merila so podrobneje določena v razpisni doku-

mentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, 

ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna 
Občine Kranjska Gora.

9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na 
razpis

Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 6. 7. 
2020 prispe po pošti oziroma je osebno oddana v vloži-
šču Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 
Kranjska Gora, do 6. 7. 2020 do 12. ure.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpi-

sne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 raz-

pisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za 
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za za-
puščene živali),

– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpi-
sne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapu-
ščenih živali),

– izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 
razpisne dokumentacije (Izjava 4),

– fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, 
da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek 
delovanja zavetišča,

– reference,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano vete-

rinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega 
varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi 
koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva 
živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča podeljena kon-
cesija),

– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva 
živali,

– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za pre-
voz živali,

– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sani-
tarnem redu zavetišča,

– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zave-
tišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne 
sme biti starejše od 8 dni,

– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji 
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe 
zapuščenih živali.

Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih po-
datkov, bodo kot nepopolne zavržene.

10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 6. 7. 2020 do 12. ure. Pre-

pozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumenta-

cijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina 
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Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska 
Gora. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne 
dokumentacije.

Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 7. 2020 ob 
10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora. Predstavniki 
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju 
ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim 
pooblastilom ponudnika.

Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena po-
polna, pravilna in pravočasna ponudba.

11. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno 
ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z na-
vodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje pri-
javitelja 60 dni.

12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentaci-

jo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjklji-

vo dokumentacijo bo komisija v roku 5 dni od odpiranja 
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni od prejema 
obvestila dopolnijo.

Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo 
dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom 
zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravi-
la predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu 
dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odlo-
či z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, 
o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo 
o izbiri je mogoč upravni spor.

Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu 
ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru 
koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko po-
godbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od dne-
va, ko jo je prejel.

Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postop-
ku ne izbere koncesionarja.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
boru koncesionarja: Občina Kranjska Gora bo vse vlaga-
telje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku 
odpiranja vlog.

14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno 
pričeti 1. 9. 2020.

15. Informacije in razpisna dokumentacija
Informacije o razpisu dobijo zainteresirani pri Vesni 

Kunšič po elektronski pošti: kunsic@kranjska-gora.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od 

dneva objave do zaključka javnega razpisa na splet-

ni strani Občine Kranjska Gora http://obcina.kranjska- 
gora.si.

Občina Kranjska Gora

Št. 430-13/2020-5 Ob-2187/20

Javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega 

proračuna učencem, dijakom in študentom  
v Občini Sežana za leto 2020  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, 

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denar-

nih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom 
in študentom v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 41/18), 
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 81/19 z dne 27. 12. 2019) in Pravilnik o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev 
denarnih spodbud za učence osnovnih šol od zaključe-
nega sedmega razreda III. triade ter stimulacija dijakov 
in študentov pri pridobivanju formalne izobrazbe.

4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnov-

nih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, 
dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih 
strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– so državljani Republike Slovenije in imajo stalno 
prebivališče v Občini Sežana,

– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več; kot di-
jaki povprečje 4,2 in več; kot študenti povprečje 6 in več,

– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadome-
stila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nima-
jo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika.

Pri študentih se ne upošteva učnega uspeha in dru-
gih dosežkov, v kolikor je bil študent v študijskem letu 
2018/2019 ponovno vpisan v isti letnik kot predhodno 
študijsko leto oziroma je bil v študijskem letu 2018/2019 
absolvent. Pri uspehu študentov se prav tako ne upo-
števa uspeha, v kolikor je študent v študijskem letu 
2018/2019 opravil le zaključno diplomsko delo.

V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku 
dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti 
zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transak-
cijski račun prosilca.

5. Merila pri dodelitvi denarnih spodbud:

KATEGORIJA POVPREČJE
(v preteklem šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019)

VREDNOST DENARNE SPODBUDE

UČENCI 4,5 in več 100,00 EUR
DIJAKI 4,2 in več 120,00 EUR

ŠTUDENTI od 6,0 do 7,59 70,00 EUR
od 7,6 do 8,99 130,00 EUR
od 9,0 do 10 180,00 EUR

6. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev je 
zagotovljena na proračunski postavki 233101 – Finanč-
ne pomoči učencem, dijakom in študentom in znaša 
23.000,00 EUR.

7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

8. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis je 7. 8. 2020.
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9. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno doku-
mentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni Obči-
ne Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna št. 1. 
Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne stra-
ni Občine Sežana: http://www.sezana.si (zavihek »Javni 
razpisi, naročila in natečaji«).

10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in 
pojasnil: Matej Felicjan, pisarna št. 66, 05/73-10-114, 
matej.felicjan@sezana.si.

11. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 
biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vse-
bovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– originalno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 
2019/2020 (velja za dijake in študente),

– spričevalo za preteklo šolsko leto (2018/2019) ozi-
roma potrdilo o vseh izpitih, opravljenih v preteklem štu-
dijskem letu 2018/2019 (od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019),

– izjavo o točnosti podatkov v vlogi in prilogah (Iz-
java 1),

– Izjava 2 (izpolnijo jo študentje),
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da 

ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja 
pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in sa-
mostojnega podjetnika (Izjava 3),

– fotokopija bančnega računa (bančne kartice) pro-
silca (v primeru, da je na bančni kartici ime in priimek 
zakonitega zastopnika, ker je le-ta pooblaščen, priložite 
zraven dokazilo, ki izkazuje, da je bančni račun prosil-
čev – npr. pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega 
računa) in

– fotokopija osebnega dokumenta.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 

drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb 
v vlogi in priloženi dokumentaciji.

12. Oddaja in dostava vlog
Popolna vloga z vsemi zahtevanimi prilogami mora 

biti v razpisanem roku predložena na naslov: Obči-
na Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Vloga 
mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z napisom 
na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za 
dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna 
učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za 
leto 2020«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v spreje-
mni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 
Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega 
roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje 
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni 
Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpi-
snega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z javnim razpisom in 
razpisno dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vse-
mi pogoji ter merili razpisa. Nepravočasne vloge bodo 
zapečatene vrnjene prijaviteljem.

13. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

najkasneje v osmih dneh od poteka roka za prijavo na 
razpis hkrati odprla vloge, ki bodo prispele do razpisane-
ga roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od 
dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga 
v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom 
zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog in jih v primeru izpolnjenih pogojev ocenila na pod-
lagi meril za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga 
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinske-
ga proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini 
Sežana, ter podala predlog prejemnikov denarnih spod-
bud in višino sredstev.

Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži 
direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje orga-
nizacijske enote, ki izda sklepe o izboru prejemnikov 
denarnih spodbud. Prosilec ima možnost pritožbe na 
župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru 
in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo pro-
silci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in poda-
ji predloga na seji komisije. Izbranim učencem, dijakom 
in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov 
denarnih spodbud ter višini dodeljenih sredstev.

Občina Sežana

Št. 330-0002/2020 Ob-2188/20
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 

list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18), 
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Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 25/19), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 21/16; 
v nadaljevanju: pravilnik), mnenja o skladnosti sheme 
državne pomoči Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (št. priglasitve: K-BE140-5881455-2016) 
z dne 22. 3. 2016, ki se vodi pod identifikacijsko števil-
ko: SA.44997(2016/XA), in mnenja o skladnosti sheme 
de minimis pomoči Ministrstva za finance (št. priglasi-
tve: M002-5881455-2015/I) z dne 17. 3. 2016, Občina 
Tolmin objavlja

javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje  

in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva  
v Občini Tolmin v letu 2020

I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica 
padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2020 po 
shemi državne pomoči po skupinskih izjemah v kme-
tijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
702/2014/EU), in po shemi pomoči de minimis, skladno 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
nju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1407/2013/EU). Sredstva se dodelijo za naslednje na-
mene (vrste pomoči in ukrepov):

A.) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kme-
tijstvu, skladno z Uredbo 702/2014/EU:

1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

B.) Pomoči de minimis v kmetijstvu, skladno z Ured-
bo 1407/2013/EU:

1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah,

2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov ce-
stnega tovornega prometa,

3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih vlak,

4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in 
spravilo lesa.

III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, 
upravičeni stroški, upravičenci, pogoji za pridobitev 
sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana doku-
mentacija ter merila za ocenjevanje vlog

Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tol-
min znaša skupaj 47.000,00 EUR.

Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu na-
slednji pomen:

1. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki 
se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in izpolnjuje me-
rila iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, ne glede na njeno 
pravno obliko in način financiranja.

2. »Kmetijsko gospodarstvo« je enota, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo.

3. »Nosilec kmetijskega gospodarstva« je pravna 
ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za 
kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov 
tega javnega razpisa.

4. »Enotno podjetje« so vsa podjetja, ki so med 
seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:

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

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v ka-
teremkoli razmerju iz prej navedenih štirih alinej med-
sebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.

5. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU, kot sledi:

– »Mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 
10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov.

– »Malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 za-
poslenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki 
ne presega 10 milijonov evrov.

– »Srednje podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 
250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 mi-
lijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov evrov.

6. »Podjetje v težavah« je podjetje, za katerega 
velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v štirinajstem 
odstavku 2. člena Uredbe 702/2014/EU.

7. Za »1 ha primerljivih kmetijskih površin« se šteje:
– 1 ha njivskih površin (GERK 1100, 1150, 1170, 

1610) ali
– 2 ha travniških površin (GERK 1222, 1300, 1320) ali
– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnja-

kov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, na-
sadov špargljev, artičok in hitro rastočega panjevca, 
drevesnice (GERK 1160, 1161, 1180, 1181, 1211, 1212, 
1221, 1230, 1240) ali

– 0,1 ha rastlinjakov (GERK 1190, 1191, 1192) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (GERK 1420).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za 

preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje 
raba po GERK-ih.

8. »Zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva« 
je zemljišče, za katero ima nosilec kmetijskega gospo-
darstva pravico do uporabe kot lastnik ali zakupnik zem-
ljišča oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno 
soglasje vseh lastnikov in solastnikov zemljišča ali drugo 
pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe 
zemljišča.

9. »Nezahtevna agromelioracija« so ukrepi izravna-
ve kmetijskih zemljišč, krčitve grmovja in dreves, nasi-
pavanja rodovitne zemlje, odstranitve kamnitih osamel-
cev, ureditve obstoječih poljskih poti, ureditve gorskih in 
kraških pašnikov, apnenja in založnega gnojenja, kot so 
opredeljeni z veljavnimi predpisi s področja kmetijskih 
zemljišč.

10. »Gozdna vlaka« je grajena ali negrajena gozd-
na prometnica, namenjena spravilu lesa s spravilnimi 
sredstvi.

A.) Državne pomoči, dodeljene po Uredbi 
702/2014/EU

Splošni pogoji dodeljevanja državne pomoči v kme-
tijstvu:
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Državna pomoč v kmetijstvu se lahko dodeli, če 
izpolnjuje naslednje pogoje:

1. državna pomoč ne bo namenjena izvozu ali z iz-
vozom povezani dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvo-
zno dejavnostjo;

2. državna pomoč ne bo pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi;

3. državna pomoč ima spodbujevalni učinek. Šteje 
se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če je vloga za 
pomoč predložena pred začetkom izvajanja naložbe ali 
dejavnosti;

4. najvišje intenzivnosti državne pomoči ali zneski 
državne pomoči za ukrep »Pomoči za naložbe v pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodar-
stvih« ne bodo presegli najvišjih intenzivnosti pomo-
či ali zneskov pomoči, določenih v 14. členu Uredbe 
702/2014/EU, ne glede na to ali se podpora za naložbo 
ali dejavnost v celoti financira iz občinskih in/ali naci-
onalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev 
Evropske unije;

5. državna pomoč z opredeljivimi upravičenimi stro-
ški, izvzeta v skladu z Uredbo 702/2014/EU, lahko ku-
mulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, 
samo če s tako kumulacijo ne bo presežena najvišja in-
tenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za 
zadevno pomoč v skladu z Uredbo 702/2014/EU;

6. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo 
702/2014/EU, ne bo kumulirala s plačili iz drugega od-
stavka 81. člena in 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2015 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 487) v zvezi z istimi upravičenimi 

stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči, kot sta določena v Ured-
bi 702/2014/EU;

7. državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo 
702/2014/EU, ne bo kumulirala z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, kot sta določena v Uredbi 702/2014/EU.

Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost 
izpolnjevati, da se državna pomoč v kmetijstvu po tem 
javnem razpisu lahko dodeli:

1. naložba ali dejavnost se bo izvajala na območju 
Občine Tolmin;

2. naložba ali dejavnost se bo začela izvajati po 
datumu predložitve vloge za dodelitev državne pomoči 
v kmetijstvu na ta javni razpis;

3. naložba ali dejavnost bo zaključena pred predlo-
žitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene državne 
pomoči v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe 
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomoč-
no uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da 
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme 
v pro izvodni proces;

4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je 
zaprta;

5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju 
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega 
je bila državna pomoč dodeljena, vsaj še 5 let po za-
ključku naložbe;

6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v na-
jem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku 
naložbe.

Državna pomoč v kmetijstvu se po tem javnem raz-
pisu dodeljuje preko naslednjega ukrepa:

1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

A. 1. Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih

Višina razpisanih sredstev znaša za naložbe, namenjene:
– posodabljanju živinorejske in rastlinske pro izvodnje na kmetijskih gospodarstvih 25.000,00 EUR,
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašnikov 2.000,00 EUR.

Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena in ne-

opredmetena osnovna sredstva za lastno primarno pro-
izvodnjo kmetijskih pro izvodov na kmetijskih gospodar-
stvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe v kmetijska gospo-
darstva), skladno s 14. členom Uredbe 702/2014/EU.

Namen pomoči za naložbe v kmetijska gospodar-
stva je posodabljanje, prestrukturiranje in povečanje 
konkurenčnosti, produktivnosti in stroškovne ter okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, dejavnih v primar-
ni kmetijski pro izvodnji.

Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so 
upravičene naložbe, ki:

1. so namenjene:
– posodabljanju živinorejske in rastlinske pro-

izvodnje na kmetijskih gospodarstvih in/ali
– urejanju kmetijskih zemljišč in/ali urejanju pašni-

kov in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-

skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

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

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z izboljšanjem zemljišč.

Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se 

lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za 

grad njo ali rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslo-
pij na kmetijskih gospodarstvih;

2. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij ter urejanja izpustov na 
kmetijskih gospodarstvih;

3. stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

4. stroški nakupa in montaže opreme v hlevih in go-
spodarskih poslopjih na kmetijskih gospodarstvih;

5. stroški nakupa kmetijskih zemljišč do 10 odstot-
kov skupnih upravičenih stroškov naložbe, če je nakup 
kmetijskih zemljišč sestavni del naložbe;
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6. stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripada-
jočo opremo, z izjemo namakalnih naprav;

7. stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugod-
nimi vremenskimi razmerami (mreža proti toči, zaščitna 
folija proti pokanju in ožigu plodov, zaščitna mreža proti 
ptičem);

8. stroški nakupa računalniške programske opreme, 
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;

9. stroški izdelave načrta ureditve kmetijskih zemljišč 
(nezahtevna agromelioracija) in ureditve pašnikov;

10. stroški izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih 
del pri urejanju kmetijskih zemljišč;

11. stroški nakupa opreme za ograditev in pregra-
ditev pašnikov z ograjo;

12. stroški nakupa opreme za ureditev napajališč 
za živino;

13. davek na dodano vrednost za stroške iz prej 
navedenih točk, če ni povračljiv.

Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 
kmetijske mehanizacije, navedene v 3. točki prejšnje-
ga odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih 
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov 
kmetijske in gozdarske mehanizacije iz Pravilnika o se-
znamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu 
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni 
list RS, št. 7/16; v nadaljnjem besedilu: katalog), in sicer 
so do pomoči po tem javnem razpisu upravičeni stroški 
nakupa kmetijske mehanizacije, ki se v katalogu uvršča 
v naslednje skupine:

1. traktorji, drugi vlečni stroji in oprema le-teh,
2. stroji za prekladanje materialov in oprema le-teh,
3. stroji za transport in oprema le-teh,
4. stroji za obdelavo tal in oprema le-teh,
5. stroji za gnojenje in oprema le-teh,
6. stroji za setev in sajenje in oprema le-teh,
7. stroji za nego in varstvo rastlin in oprema le-teh,
8. stroji za spravilo krme s travinja in oprema le-teh,
9. stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih polj-

ščin in oprema le-teh,
10. stroji za spravilo krompirja in čebule in oprema 

le-teh,
11. mobilna dvoriščna mehanizacija,
12. namenski sadjarski stroji in oprema le-teh,
13. namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji in 

oprema le-teh.
Za stroške iz zgoraj naštetih skupin kmetijske me-

hanizacije, ki so navedeni v katalogu, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlaga-
telj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, 
kot so določeni v katalogu, se pri izračunu priznane vre-
dnosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz kataloga. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v katalogu, se 
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vre-
dnosti iz predložene ponudbe.

Če stroški iz zgoraj naštetih skupin kmetijske meha-
nizacije niso določeni v katalogu, mora vlagatelj k vlogi 
na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe 
najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je 
vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako 
povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, 
ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. 
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je 
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih 
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.

Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 
izvedbe nezahtevnih agromelioracijskih del pri ureja-
nju kmetijskih zemljišč, navedenih v 10. točki prvega 
odstavka tega poglavja, se upoštevajo zgornje višine 

posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v ka-
talogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravil-
nika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
(Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17) in so za potrebe 
tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – nezahtevne 
agromelioracije, ki je Priloga 1 k razpisni dokumentaciji.

Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 1, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlaga-
telj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, 
kot so določeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vre-
dnosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz Priloge 1. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi 1, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vred-
nosti iz predložene ponudbe.

Če stroški izvajanja nezahtevnih agromelioracij niso 
določeni v Prilogi 1, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis 
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh po-
nudnikov. Ponudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem 
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, 
v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek 
izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. 
V kolikor ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je 
vlagatelj ne more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih 
stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva je 

upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem 
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih kme-

tijskih površin na območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-

vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

5. ni podjetje v težavah,
6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 

državne pomoči v kmetijstvu mora naložba v kmetijska 
gospodarstva izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, 
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in 
varstvu okolja;

2. za naložbe, za katere mora biti opravljena pre-
soja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih pro-
jektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), 
mora biti s strani ministrstva, pristojnega za varstvo 
okolja, izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno 
okoljevarstveno soglasje za izvedbo naložbe še pred 
datumom dodelitve državne pomoči v kmetijstvu;

3. naložba mora biti izvedena v skladu s standardi 
Evropske unije glede higiene, okolja in dobrega počutja 
živali;

4. rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, 
minimalne površine 50 kvadratnih metrov, in po zaklju-
čeni naložbi vpisan v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;

5. urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agro-
melioracija) se mora izvajati najmanj na 0,5 hektara 
kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega gospodarstva;
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6. urejanje pašnikov se mora izvajati najmanj na 
0,5 hektara kmetijskih zemljišč v uporabi kmetijskega 
gospodarstva;

7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovrat-
nih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva;

9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih 
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva in v primeru naložb v kmetijsko mehaniza-
cijo in opremo vsebovati podatke o vrsti in tipu stroja ali 
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;

10. kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa;

11. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere 
se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po predlo-
žitvi vloge na ta javni razpis in do vključno 1. 12. 2020;

12. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

13. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe v posodabljanje živinorejske in rastlinske pro-
izvodnje na kmetijskih gospodarstvih mora po vlogi pri-
loženih predračunih in/ali ponudbah znašati najmanj 
1.500,00 EUR in največ 7.000,00 EUR. Skupna viši-
na upravičenih stroškov naložbe je lahko tudi višja od 
7.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi višine držav-
ne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo zgornji prag 
upravičenih stroškov (7.000,00 EUR), ne upoštevajo;

14. vrednost upravičenih stroškov prijavljene nalož-
be v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašnikov 
mora po vlogi priloženih predračunih in/ali ponudbah 
znašati najmanj 500,00 EUR in največ 2.000,00 EUR. 
Skupna višina upravičenih stroškov naložbe je lahko 
tudi višja od 2.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi 
višine državne pomoči upravičeni stroški, ki presegajo 
zgornji prag upravičenih stroškov (2.000,00 EUR), ne 
upoštevajo.

Omejitve:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se ne 

dodeli za:
1. nakup pravic kmetijske pro izvodnje in plačilnih 

pravic;
2. nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
3. dela, povezana z odvodnjavanjem;
4. nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč;
5. naložbe za skladnost s standardi Evropske unije, 

z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v dveh letih 
od začetka njihovega delovanja;

6. za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

7. investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 
Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s sofi-
nanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

8. stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
9. obratna sredstva.
Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva znaša 

največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe 

v posodabljanje živinorejske in rastlinske pro izvodnje 
na kmetijskih gospodarstvih v letu 2020 je 750,00 EUR, 
najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči za nalož-
be v urejanje kmetijskih zemljišč in/ali urejanje pašni-
kov v letu 2020 je 250,00 EUR, najvišji znesek pa 
1.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev državne pomoči v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 1) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
6. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
7. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in material-

no odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, 
popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 1) priložiti 
naslednje priloge:

1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu narav-
nih vrednot in varstvu okolja potrebna;

2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in 
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;

3. presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno so-
glasje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, če sta 
v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu okolja potrebni;

4. ponudbo(e) in/ali predračun(e) za prijavljeno na-
ložbo, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospo-
darstva in v primeru naložb v kmetijsko mehanizacijo 
in opremo vsebujejo podatke o vrsti in tipu stroja ali 
opreme, nazivni moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;

5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2020) 
ali za preteklo leto (2019), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

6. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti nalož-
be, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;

7. načrt urejanja kmetijskih zemljišč s popisom del, 
ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba, lo-
kacijsko informacijo pristojnega organa lokalne skupno-
sti in na njeni podlagi potrebna soglasja, če je predmet 
naložbe urejanje kmetijskih zemljišč (nezahtevna agro-
melioracija);

8. načrt postavitve ali ureditve pašnikov s popisom 
del, opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristoj-
na kmetijsko svetovalna služba, lokacijsko informacijo 
pristojnega organa lokalne skupnosti in na njeni pod-
lagi potrebna soglasja, če je predmet naložbe urejanje 
pašnikov;

9. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta 
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe 
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;

10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), 
da ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, do-
ločene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma 
oddaje vloge na ta javni razpis;

11. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

12. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

13. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
podpore;
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14. parafiran vzorec pogodbe;
15. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga 

izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE 
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vla-
gatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega 
zavarovanca).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu:
– kmetijsko gospodarstvo izvaja podukrep EK 3 točke
– kmetijsko gospodarstvo izvaja najmanj 2 podukrepa KOPOP 2 točki
– kmetijsko gospodarstvo izvaja 1 podukrep KOPOP 1 točka
– kmetijsko gospodarstvo ne izvaja podukrepov KOPOP 0 točk
2. velikost kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 15 ha (GERK) in več 3 točke
– od vključno 5 do 15 ha (GERK) 2 točki
– do 5 ha (GERK) 1 točka
3. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2020 3 točke
– nosilec KMG. je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2020 2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2020 1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec 2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca 0 točk
5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo 4 točke
– naložbe v gradnjo in obnovo hlevov in gosp. poslopij ter urejanje izpustov 5 točk
– nakup kmetijske mehanizacije 1 točka
– nakup in montaža opreme v hlevih in gosp. poslopjih 5 točk
– nakup in postavitev rastlinjaka z opremo 3 točke
– nakup in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami 4 točke
– nakup računalniške progr. opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blag. znamk 2 točki
– izdelava načrta ureditve kmetijskih zemljišč (nezahtevna agromel.) in ureditve pašnikov 4 točke
– izvedba nezahtevnih agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč 4 točke
– nakup opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo 2 točki
– nakup opreme za ureditev napajališč za živino 3 točke

B.) De minimis pomoči, dodeljene po Uredbi 
1407/2013/EU

Splošni pogoji dodeljevanja pomoči de minimis:
Pomoč de minimis v kmetijstvu se lahko dodeli, če 

izpolnjuje naslednje pogoje:
1. pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu ali 

z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvože-
nimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribu-
cijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo;

2. pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi;

3. pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo 
vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo 
komercialni cestni tovorni prevoz;

4. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen eno-
tnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v kate-
remkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko 
ali namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih 
virov je pomoč dodeljena;

5. skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen eno-
tnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovor-

nem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v katerem-
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali 
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov 
je pomoč dodeljena;

6. pomoč de minimis ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoli-
ščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali 
sklepu Komisije;

7. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodar-
skega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), 
do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;

8. pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis, do 
ustrezne zgornje meje iz četrte oziroma pete točke;
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9. z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo 
presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenziv-
nosti pomoči po drugih predpisih.

Do pomoči de minimis ni upravičeno podjetje, de-
javno na vsaj enem od naslednjih področij:

1. ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Ured-
ba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 
o skupni ureditvi trgov za ribiške pro izvode in pro izvode 
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);

2. primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi;

3. predelava in trženje kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči določen 
na podlagi cene oziroma količine zadevnih pro izvodov, ki 
so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo 
zadevno podjetje, ali, če je pomoč pogojena s tem, da se 
delno ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

Če je podjetje dejavno na vsaj enem od zgoraj na-
štetih področij in je poleg tega dejavno na enem ali več 
področjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se prej na-
vedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi 
s slednjimi področji ali dejavnostmi, če podjetje na ustre-
zen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti na področjih, ki so 
izključena iz področja uporabe Uredbe 1407/2013/EU, 
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
1407/2013/EU.

Splošni pogoji, ki jih mora naložba ali dejavnost iz-
polnjevati, da se pomoč de minimis v kmetijstvu po tem 
javnem razpisu lahko dodeli:

1. naložba ali dejavnost se izvaja na območju Ob-
čine Tolmin;

2. naložba ali dejavnost se je začela izvajati 1. ja-
nuarja 2020 ali kasneje;

3. naložba ali dejavnost je zaključena pred predloži-
tvijo zadnjega zahtevka za izplačilo dodeljene pomoči de 
minimis v kmetijstvu, pri čemer se kot zaključek naložbe 
šteje izveden tehnični prevzem, pridobljeno pravnomoč-
no uporabno dovoljenje, izjava gradbenega nadzora, da 
so dela zaključena, ali vključitev mehanizacije in opreme 
v pro izvodni proces;

4. finančna konstrukcija naložbe ali dejavnosti je 
zaprta;

5. predmet naložbe se mora ohraniti na območju 
Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega 
je bila pomoč de minimis dodeljena, vsaj še 5 let po 
zaključku naložbe;

6. predmet naložbe ne sme biti prodan, oddan v na-
jem ali leasing tretjim osebam vsaj še 5 let po zaključku 
naložbe.

Pomoč de minimis v kmetijstvu se po tem javnem 
razpisu dodeljuje preko naslednjih ukrepov:

1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji,

2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov ce-
stnega tovornega prometa,

3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih vlak,

4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo in 
spravilo lesa.

B.1. Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji

Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v opredmetena osnov-

na sredstva za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: nalož-
be v dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Namen pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji je izboljšanje dohodkovnega položaja in utr-
jevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, po-
večanje prepoznavnosti storitev in pro izvodov s kmetij 
in ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje razno-
likosti gospodarskih dejavnosti in razvoj podjetništva na 
podeželju.

Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji so upravičene naložbe, ki:

1. so namenjene opravljanju vsaj ene od naslednjih 
vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:

– predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih 
sadežev in zelišč,

– predelava gozdnih lesnih sortimentov,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in 

opremo, zakol živali ter ročna dela in
2. zasledujejo vsaj enega od naslednjih ciljev:
– diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospo-

darstvu v predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov,
– uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– širitev in/ali posodabljanje obstoječih dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji,
– odpiranje novih delovnih mest.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kme-

tiji se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški izdelave projektne dokumentacije za grad-

njo ali rekonstrukcijo objektov in prostorov, namenjenih 
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

2. stroški nakupa materiala in storitev, povezanih 
z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov in pro-
storov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji;

3. stroški nakupa opreme in naprav, namenjenih 
opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, do njihove 
tržne vrednosti;

4. davek na dodano vrednost za stroške iz prej na-
vedenih točk, če ni povračljiv.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. ima stalno bivališče na območju Občine Tolmin;
2. dopolnilno dejavnost opravlja na kmetiji, ki ustre-

za kriterijem za mikro podjetje, je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo 
kmetijstvo, in ima naslov na območju Občine Tolmin;

3. ima dovoljenje in izpolnjuje vse, s predpisi s po-
dročja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zahtevane pogo-
je za opravljanje vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
ki je predmet naložbe;

4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-
vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom;

5. ni v postopku osebnega stečaja;
6. ima poravnane vse davke in prispevke;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 

pomoči de minimis mora naložba v dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, 
varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednot in 
varstvu okolja;
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2. dopolnilna dejavnost, ki je predmet naložbe, se 
mora na kmetiji opravljati še najmanj 5 let po zaključeni 
naložbi;

3. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovra-
tnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

4. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plači-
lih stroškov se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne 
dejavnosti in v primeru naložb v opremo in naprave vse-
bovati podatke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni 
moči in zmogljivosti, če je ta določljiva;

5. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2020 
do vključno 1. 12. 2020;

6. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

7. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah 
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ 
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov na-
ložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa 
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni 
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov 
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmeti-

ji znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za nalož-

be v dopolnilne dejavnosti na kmetiji v letu 2020 je 
500,00 EUR, najvišji znesek pa 2.000,00 EUR na nosil-
ca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 2) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih 
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih 
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;

7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 
in razdružitvi podjetja;

8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 2) priložiti 
naslednje priloge:

1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu narav-
nih vrednot in varstvu okolja potrebna;

2. projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe in 
dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;

3. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti nalož-
be, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba;

4. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji;

5. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2020) 
ali za preteklo leto (2019), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

6. dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta 
ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe 
objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;

7. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) 
ter dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno nalož-
bo, ki se glasijo na ime nosilca dopolnilne dejavnosti 
in v primeru naložb v opremo in naprave vsebujejo po-
datke o vrsti in tipu opreme ali naprave, nazivni moči in 
zmogljivosti, če je ta določljiva;

8. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

9. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

10. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

11. parafiran vzorec pogodbe;
12. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga 

izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE 
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vla-
gatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega 
zavarovanca).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. starost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2020 3 točke
– nosilec DP je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2020 2 točki
– nosilec DP je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2020 1 točka
2. zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti:
– nosilec DP je zaposlen le na kmetiji 2 točki
– nosilec DP je zaposlen izven kmetije 0 točk
3. cilj naložbe:
– naložba bo prispevala k odprtju novega delovnega mesta na kmetijskem gospodarstvu 3 točke
– naložba je potrebna za začetek opravljanja nove vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2 točki
– naložba je potrebna za posodobitev in/ali širitev obstoječih vrst dop. dej. na kmetiji 1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec 2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca 0 točk
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5. predmet naložbe:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo 4 točke
– gradnja ali obnova objekta/prostora za dopolnilno dejavnost 5 točk
– nakup opreme in naprav za dopolnilno dejavnost 3 točke
6. naložba je namenjena opravljanju naslednje vrste dopolnilne dejavnosti:
– predelave primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč 4 točke
– predelave gozdnih lesnih sortimentov 4 točke
– prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 1 točka
– turizma na kmetiji 3 točke
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji 2 točki
– storitev s kmet. in gozd. mehanizacijo in opremo, zakolom živali, ročnimi deli 1 točka

B.2. Pomoč za pokrivanje operativnih stroškov ce-
stnega tovornega prometa

Višina razpisanih sredstev znaša: 2.500,00 EUR
Predmet in cilji pomoči:
Predmet pomoči je pokrivanje operativnih stroškov 

cestnega tovornega prometa na odročnih območjih Ob-
čine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za pokrivanje 
stroškov dejavnosti transporta) s ciljem ohraniti dejav-
nost transporta in transportne mreže za prevoze, ki niso 
ekonomsko upravičeni.

Upravičeni stroški:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta 

se dodeljuje za naslednje upravičene stroške:
1. operativni stroški tovornega prevoza,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje 

točke, če ni povračljiv,
za opravljene prevoze na naslednjih odročnih območjih 
Občine Tolmin:

– območje I: Ljubinj,
– območje II: Baška grapa.
Upravičenci:
Do pomoči za pokrivanje stroškov dejavnosti tran-

sporta je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza 
kriterijem za mikro, malo ali srednje podjetje in izpolnjuje 
naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. je registrirano za opravljanje dejavnosti cestnega 

tovornega prometa,
4. opravlja dejavnost cestnega tovornega prome-

ta med kmetijskimi gospodarstvi na odročnih območjih 
Občine Tolmin,

5. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-
vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

6. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

7. ima poravnane vse davke in prispevke,
8. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev morajo za 

dodelitev pomoči de minimis biti izpolnjeni še naslednji 
posebni pogoji:

1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovra-
tnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

2. vsa dokazila o opravljenih prevozih in višini stro-
škov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti 
na ime vlagatelja in morajo biti izdana z datumom od 
1. 1. 2020 do vključno 1. 12. 2020;

3. pri izvedbi dejavnosti vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene dejav-
nosti mora po vlogi priloženih dokazilih o stroških zna-
šati najmanj 2.000,00 EUR in največ 5.000,00 EUR. 
Skupna višina upravičenih stroškov dejavnosti je lahko 
tudi višja od 5.000,00 EUR, vendar pa se pri določitvi 
višine pomoči de minimis upravičeni stroški, ki prese-
gajo zgornji prag upravičenih stroškov (5.000,00 EUR), 
ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za pokrivanje stroškov dejavnosti transporta 

znaša največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za pokri-

vanje stroškov dejavnosti transporta v letu 2020 je 
1.000,00 EUR, najvišji znesek pa 2.500,00 EUR na 
kmetijsko gospodarstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 3) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt dejavnosti, 

ki je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih 
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih 
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 3) priložiti 
naslednje priloge:

1. seznam prog cestnega tovornega prometa na 
odročnih območjih Občine Tolmin, z navedbo razdalj in 
številom prevozov v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 
1. 12. 2020;

2. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

3. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost,
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4. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

5. dokazilo, da je vlagatelj registriran za opravljanje 
dejavnosti cestnega tovornega prometa;

6. parafiran vzorec pogodbe.
Merila za ocenjevanje vlog:
– frekvenca prevozov, ki jih vlagatelj opravlja na 

posameznem odročnem območju, določenih s tem jav-
nim razpisom;

– skupno število kilometrov, ki jih vlagatelj opravi na 
odročnih območjih, določenih s tem javnim razpisom, 
v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 1. 12. 2020, in ki jih 
lahko izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;

– število odročnih območij, določenih s tem javnim 
razpisom, na katerih vlagatelj opravlja dejavnost cestne-
ga tovornega prometa.

B.3. Pomoč za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih vlak

Višina razpisanih sredstev znaša: 9.500,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v gradnjo in rekon-

strukcijo gozdnih vlak na kmetijskih gospodarstvih (v 
nadaljnjem besedilu: naložbe v urejanje gozdnih vlak).

Namen pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak 
je povečati odprtost gozdov in s tem omogočiti trajno-
stno in učinkovitejše gospodarjenje z gozdom ter olajšati 
pridobivanje gozdnih dobrin.

Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak so 
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

1. večja izraba pro izvodnega potenciala gozdov,
2. nižji stroški gospodarjenja z gozdom,
3. ohranjanje gozdnih sestojev z rednimi negoval-

nimi, vzdrževalnimi in sanacijskimi deli.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak se dode-

ljuje za naslednje upravičene stroške:
1. stroški novogradnje in rekonstrukcije gozdnih 

vlak,
2. davek na dodano vrednost za stroške iz prejšnje 

točke, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 

urejanja gozdnih vlak, navedenih v 1. točki prejšnje-
ga odstavka, se upoštevajo zgornje višine posameznih 
upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, 
št. 7/16, 38/16, 73/17) in so za potrebe tega javnega 
razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in 
najvišjih priznanih vrednosti – gozdne vlake, ki je Prilo-
ga 2 k razpisni dokumentaciji.

Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 2, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlaga-
telj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, 
kot so določeni v Prilogi 2, se pri izračunu priznane vre-
dnosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz Priloge 2. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 2, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vred-
nosti iz predložene ponudbe.

Če stroški urejanja gozdnih vlak niso določeni v Pri-
logi 2, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno 
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Po-
nudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim 
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je 
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek ozi-
roma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. V kolikor 

ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je vlagatelj ne 
more izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se 
upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v urejanje gozdnih vlak je 

upravičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem 
za mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na 

območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-

vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 

pomoči de minimis mora naložba v urejanje gozdnih vlak 
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

1. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake se 
mora izvajati v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 
objektov, urejanju prostora, varstvu okolja, varstvu kul-
turne dediščine, ohranjanju narave, vodah in gradnji 
gozdnih prometnic;

2. za naložbo mora biti s strani Zavoda za gozdove 
Slovenije izdelan elaborat vlake;

3. novogradnja ali rekonstrukcija gozdne vlake 
mora biti skladna s pogoji iz gozdnogojitvenega načrta 
Zavoda za gozdove Slovenije;

4. strokovni pregled gozdne vlake, ki je predmet 
naložbe, opravi Zavod za gozdove Slovenije;

5. po zaključeni naložbi bo gozdna vlaka omogo-
čala letno spravilo najmanj 3 kubičnih metrov lesa na 
100 metrov gozdne vlake;

6. vzdrževanje in uporaba gozdne vlake, ki je pred-
met naložbe, se mora izvajati v skladu s predpisi s po-
dročja gozdnih prometnic;

7. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 
pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovra-
tnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

8. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva;

9. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih 
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva in biti pripravljeni na način, da je predmet 
naložbe mogoče nedvoumno uvrstiti v seznam upravi-
čenih stroškov iz Priloge 2;

10. računi in dokazila o plačilih stroškov, za ka-
tere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 
1. 1. 2020 do vključno 1. 12. 2020;

11. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja;

12. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah 
in/ali računih znašati najmanj 1.000,00 EUR in največ 
7.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov na-
ložbe je lahko tudi višja od 7.000,00 EUR, vendar pa 
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni 
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov 
(7.000,00 EUR), ne upoštevajo.
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Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v urejanje gozdnih vlak znaša 

največ 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe 

v urejanje gozdnih vlak v letu 2020 je 500,00 EUR, 
najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospo-
darstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 4) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih 
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih 
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 4) priložiti 
naslednje priloge:

1. ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, če so 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine, 

ohranjanju narave, vodah in gradnji gozdnih prometnic 
potrebna;

2. elaborat gozdne vlake Zavoda za gozdove Slo-
venije;

3. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju 
Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po 
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani 
ZGS, OE Tolmin);

4. overjena soglasja za novogradnjo ali rekonstruk-
cijo in uporabo gozdne vlake vseh lastnikov in solastni-
kov parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet naložbe;

5. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) ter 
dokazila o plačilih računa(ov) za prijavljeno naložbo, ki se 
glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva, in so pri-
pravljena na način, da je predmet naložbe mogoče nedvo-
umno uvrstiti v seznam upravičenih stroškov iz Priloge 2;

6. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2020) 
ali za preteklo leto (2019), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

8. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;

9. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

10. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
podpore;

11. parafiran vzorec pogodbe.

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2020 3 točke
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2020 2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2020 1 točka
2. odprtost gozdov z gozdnimi vlakami na območju, kjer se ureja gozdna vlaka:
– gozdovi niso odprti 4 točke
– gozdovi so odprti 0 točk
3. število vključenih lastnikov gozdov:
– gozdna vlaka vključuje več kot 5 lastnikov gozdnih parcel 4 točke
– gozdna vlaka vključuje 2 do 5 lastnikov gozdnih parcel 2 točki
– gozdna vlaka vključuje le enega lastnika gozdnih parcel 0 točk
4. dolžina urejanja gozdne vlake:
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini 400 m in več 4 točke
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 200 do 399 m 2 točki
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini od 100 do 199 m 1 točka
– vlagatelj se na javni razpis prijavlja za gozdne vlake v dolžini manj kot 100 m 0 točk
5. funkcije gozdne vlake:
– gozdna vlaka bo poleg spravila lesa omogočila tudi ježo in kolesarjenje 4 točke
– gozdna vlaka bo omogočila le spravilo lesa 0 točk

B.4. Pomoč za naložbe v nakup opreme za sečnjo 
in spravilo lesa

Višina razpisanih sredstev znaša: 4.000,00 EUR
Predmet, nameni in cilji pomoči:
Predmet pomoči so naložbe v nakup opreme, po-

trebne pri opravljanju sečnje in spravila lesa na kme-

tijskih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: naložbe 
v gozdarsko opremo).

Namen pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je 
izboljšati učinkovitost gospodarjenja v zasebnih gozdo-
vih z uvajanjem pro izvodnih izboljšav pri sečnji in spra-
vilu lesa in povečati varnost pri delu v gozdu.
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Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo so 
upravičene naložbe, ki zasledujejo vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

1. uvajanje pro izvodnih izboljšav pri sečnji in spra-
vilu lesa,

2. večja varnost pri delu v gozdu,
3. večja izraba pro izvodnega potenciala gozdov.
Upravičeni stroški:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo se dodelju-

je za naslednje upravičene stroške:
1. stroški nakupa in dobave opreme za sečnjo in 

spravilo lesa do njene tržne vrednosti,
2. stroški usposabljanja za delo z opremo, ki 

je predmet naložbe iz prejšnje točke,
3. davek na dodano vrednost za stroške iz prej na-

vedenih točk, če ni povračljiv.
Pri opredelitvi vrste in višine upravičenih stroškov 

opreme za sečnjo in spravilo lesa, navedene v 1. točki 
prejšnjega odstavka, se upoštevajo zgornje višine posa-
meznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o se-
znamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu 
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list 
RS, št. 7/16), ter zgornje višine posameznih upravičenih 
stroškov gozdarske zaščitne opreme, ki so za potrebe 
tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – gozdarska opre-
ma, ki je Priloga 3 k razpisni dokumentaciji.

Za stroške, ki so navedeni v Prilogi 3, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlaga-
telj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, 
kot so določeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vre-
dnosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi 3, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vred-
nosti iz predložene ponudbe.

Če stroški gozdarske opreme niso določeni v Prilo-
gi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno 
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Po-
nudbe so primerljive, če je vlagatelj vsem potencialnim 
ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je 
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek vse-
bovati, da bo lahko izbran. V kolikor ponudba ne vsebuje 
minimalnih pogojev, je vlagatelj ne more izbrati. Pri izra-
čunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost 
najugodnejše ponudbe.

Upravičenci:
Do pomoči za naložbe v gozdarsko opremo je upra-

vičeno kmetijsko gospodarstvo, ki ustreza kriterijem za 
mikro podjetje in izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,

2. ima naslov ali sedež na območju Občine Tolmin,
3. ima v lasti najmanj 2 hektara gozdnih površin na 

območju Občine Tolmin,
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterja-

vo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, 
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

6. ima poravnane vse davke in prispevke,
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in 

pravno formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovra-
tnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije;

2. vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva;

3. predračuni, ponudbe, računi in dokazila o plačilih 
stroškov se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva in v primeru naložb v opremo vsebovati 
podatke o vrsti in tipu opreme ter nazivni moči;

4. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2020 
do vključno 1. 12. 2020;

5. pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja 
lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja;

6. vrednost upravičenih stroškov prijavljene na-
ložbe mora po vlogi priloženih predračunih, ponudbah 
in/ali računih znašati najmanj 600,00 EUR in največ 
4.000,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroškov na-
ložbe je lahko tudi višja od 4.000,00 EUR, vendar pa 
se pri določitvi višine pomoči de minimis upravičeni 
stroški, ki presegajo zgornji prag upravičenih stroškov 
(4.000,00 EUR), ne upoštevajo.

Višina sofinanciranja:
Pomoč za naložbe v gozdarsko opremo znaša naj-

več 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe 

v gozdarsko opremo v letu 2020 je 300,00 EUR, najvišji 
znesek pa 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Vsebina vloge in priloge:
Vloga za dodelitev pomoči de minimis v kmetijstvu 

(prijavni obrazec 5) obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt naložbe, ki 

je predmet vloge;
3. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
4. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zaproše-

nih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravičene 
stroške (kumulacija pomoči);

5. izjavo vlagatelja o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, prejetih na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih 
uredb de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih 
in v tekočem proračunskem letu (kumulacija pomoči);

6. izjavo vlagatelja o z njim povezanih podjetjih;
7. izjavo vlagatelja o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja;
8. izjavo o ločitvi dejavnosti ali stroškov;
9. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
10. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva 
točna, popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu 5) priložiti 
naslednje priloge:

1. dokazilo o lastništvu gozdnih površin na območju 
Občine Tolmin (potrdilo o velikosti gozdne posesti po 
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, izdano s strani 
ZGS, OE Tolmin);

2. ponudbo(e) in/ali predračun(e) oziroma račun(e) 
ter dokazila o plačilu računa(ov) za prijavljeno naložbo, 
ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in 
v primeru naložb v opremo vsebujejo podatke o vrsti in 
tipu opreme ter nazivni moči;

3. kopijo oddane zbirne vloge za tekoče leto (2020) 
ali za preteklo leto (2019), če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

4. mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti nalož-
be, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije;

5. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

6. izjavo o (ne)vključitvi v sistem davka na dodano 
vrednost;
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7. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS) 
o nevključitvi v sistem davka na dodano vrednost (prilo-
žijo le vlagatelji, ki želijo uveljavljati DDV kot upravičen 
strošek naložbe);

8. v primeru, da je vlagatelj samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
podpore;

9. parafiran vzorec pogodbe;
10. dokazilo, da je nosilec kmetijskega gospodar-

stva usposobljen za delo v gozdu in/ali ima pridobljeno 
nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo in/ali ima 
pridobljeno gozdarsko izobrazbo (priložijo le ustrezno 
usposobljeni vlagatelji);

11. izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj, ki ga 
izda ZZZS Izpostava Tolmin, in/ali dokazilo o pokojnin-

skem in invalidskem zavarovanju, ki ga izda ZPIZ OE 
Nova Gorica, iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
- zavarovalne podlage 051, 052 in 007 (priložijo le vla-
gatelji, ki imajo na kmetijskem gospodarstvu kmečkega 
zavarovanca);

12. dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
storitev z gozdarsko mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa 
iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev (priložijo le 
vlagatelji, ki imajo – ali pa ima član kmetijskega gospo-
darstva vlagatelja – registrirano katero od naštetih vrst 
dopolnilnih dejavnosti);

13. potrdilo o plačani članarini strojnemu krožku 
s sedežem v Občini Tolmin za leto 2020 (priložijo le vla-
gatelji, ki so – ali pa je član kmetijskega gospodarstva 
vlagatelja – član(i) strojnega krožka s sedežem v Občini 
Tolmin).

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog:

1. starost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG je mlajši od 35 let oziroma je/bo dopolnil 35 let v letu 2020 4 točke
– nosilec KMG je starejši od 35 let oziroma je/bo dopolnil največ 55 let v letu 2020 2 točki
– nosilec KMG je/bo dopolnil 56 ali več let v letu 2020 1 točka
2. usposobljenost nosilca kmetijskega gospodarstva:
– nosilec KMG ima pridobljeno vsaj eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo ali najmanj 
srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo 4 točke
– nosilec KMG je usposobljen za delo v gozdu 2 točki
– nosilec KMG ni usposobljen za delo v gozdu 0 točk
3. velikost gozdne posesti kmetijskega gospodarstva:
– od vključno 10 ha in več 3 točke
– od vključno 4 do 10 ha 2 točki
– do 4 ha 1 točka
4. kmečki zavarovanec:
– na KMG vlagatelja je vsaj 1 kmečki zavarovanec 2 točki
– na KMG vlagatelja ni kmečkega zavarovanca 0 točk
5. registracija dejavnosti:
– nosilec ali član KMG ima registrirano katero od naslednjih dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko 
mehanizacijo: sečnja, spravilo lesa iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev, in/ali je član strojnega 
krožka s sedežem v Občini Tolmin 2 točki
– nosilec ali član KMG nima registrirane nobene od dopolnilnih dejavnosti storitev z gozdarsko 
mehanizacijo, naštetih v prejšnji alineji, in ni član strojnega krožka s sedežem v Občini Tolmin 0 točk

IV. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem li-

stu Republike Slovenije do vključno petka, 3. julija 2020, 
do 11. ure.

Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene in pod-
pisane (v primeru pravne osebe tudi žigosane) vse se-
stavne dele prijavnega obrazca za ukrep, na katerega 
se vlagatelj prijavlja. Vlogi obvezno priloži priloge, ki so 
navedene pri posameznem prijavnem obrazcu.

Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali 
oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2020: Nalož-
be v kmetijska gospodarstva«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2020: Nalož-
be v dopolnilne dejavnosti na kmetiji«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2020: Opera-
tivni stroški transporta«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2020: Nalož-
be v urejanje gozdnih vlak«,

»Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2020: Nalož-
be v gozdarsko opremo«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 
Tolmin.

Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti 
na Občino Tolmin najkasneje v petek, 3. julija 2020, do 
11. ure.

V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več 
ukrepov, mora biti vsaka vloga vložena v svoji ustrezno 
opremljeni ovojnici.

V. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obrav-

navala Komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), 
ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje vlog bo iz-
vedeno v roku 8 dni od dneva zaključka razpisnega roka 
za vložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.

Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravna-
vala na podlagi pogojev in ocenila na podlagi meril, do-
ločenih s tem javnim razpisom. Komisija lahko preveri 
utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih 
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stroškov prijavljenih naložb in dejavnosti ter v ta namen 
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.

Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opre-
mljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave zavrže 
s sklepom. Zavržene bodo tudi vloge, predložene s stra-
ni neupravičenega vlagatelja.

Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih 
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so 
bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja for-
malno popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če 
vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene 
v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, 
da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od 
dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno 
nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku 
ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ ob-
činske uprave zavrže s sklepom.

Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za do-
polnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih 
vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi 
njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno for-
malno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z na-
meni in upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim 
razpisom.

Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni 
organ občinske uprave zavrne s sklepom.

Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni 
na podlagi meril, za posamezen ukrep določenih s tem 
javnim razpisom. Ocenjuje se stanje na dan oddaje 
vloge. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predlo-
žene dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih 
dokazil in podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da 
za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov 
oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni 
z 0 točkami.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog 
upravičencev do dodelitve pomoči v kmetijstvu.

V primeru, da z javnim razpisom zagotovljena sred-
stva za posamezen ukrep po predlogu komisije niso 
razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva na predlog 
komisije lahko prerazporedijo na enega ali več drugih 
ukrepov, določenih s tem javnim razpisom. O prerazpo-
reditvi sredstev odloči župan s sklepom.

Znesek pomoči v kmetijstvu, ki se dodeli posame-
znemu vlagatelju, se določi na podlagi določb pravilnika 
in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog, 
višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine 
razpoložljivih sredstev.

Na podlagi predloga komisije pristojni organ občin-
ske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s kate-

rim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči v kmetij-
stvu. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom 
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva 
odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od dneva vroči-
tve možna pritožba na župana. Župan o pritožbi odloči 
v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.

Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi po-
moči v kmetijstvu in skladno z določbami pravilnika in 
tega javnega razpisa Občina Tolmin in upravičenec skle-
neta pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu, s katero 
uredita medsebojne pravice in obveznosti.

Upravičencu se dodeljena pomoč v kmetijstvu iz 
proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi zahtevka, 
kateremu mora upravičenec priložiti poročilo in dokazila 
o izvedeni naložbi ali dejavnosti, določena s tem javnim 
razpisom in s pogodbo o dodelitvi pomoči v kmetijstvu.

VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči 

v kmetijstvu opravljata pristojni organ občinske uprave 
in komisija.

Upravičenec do pomoči v kmetijstvu, pri katerem 
se ugotovi, da:

1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za 
namen, za katerega so bila dodeljena, ali

2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi nere-
sničnih navedb v vlogi, ali

3. je za isti namen in iz istega naslova že pridobil 
sredstva, ali

4. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi pomoči 
v kmetijstvu,

je dolžan vrniti dodeljeno pomoč v kmetijstvu v celoti, 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obraču-
najo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

Komisija bo po odpiranju vlog resničnost podatkov 
lahko vzorčno preverila na terenu.

VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lah-
ko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in do-
bijo dodatna pojasnila o javnem razpisu

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva 
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) 
ali pa jo v tem roku v času uradnih ur vlagatelji lahko 
dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 
2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi 
z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo ob pone-
deljkih, sredah in petkih od 8. do 11. ure pri:

– Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30 ali na elektron-
skem naslovu janja.bicic@tolmin.si, in

– Moniki Klemenčič, na tel. 05/381-95-19 ali na 
elek tronskem naslovu monika.klemencic@tolmin.si.

Občina Tolmin
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 Ob-2175/20

Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, Tržič, 
na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o knjižni-
čarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), na podlagi 15. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice dr. Tone-
ta Pretnarja (Uradni list RS, št. 73/03) in Sklepa Sveta 
zavoda o izvedbi postopka za izbor in imenovanja di-
rektorja javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
z dne 25. 2. 2020, objavlja javni razpis za

direktorja/direktorico
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Tržič

Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih po-
gojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo družboslov-
ne, humanistične ali druge ustrezne smeri (VII. stop-
nja pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o visokem šolstvu) ali 2. stopnjo – magi-
strski študijski program (magisterij stroke) po uveljavi-
tvi tristopenjskega visokošolskega sistema, skladnega 
z Bolonjsko deklaracijo, raven 7,

– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke 
za naziv bibliotekar,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
knjižničarstva,

– poznavanje širšega področja dela v knjižnični de-
javnosti.

Nastop dela je 18. december 2020, mandat direk-
torja/direktorice traja 5 let.

K prijavi morajo kandidati/kandidatke predložiti raz-
vojni program knjižnice za mandatno obdobje.

Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z ži-
vljenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogo-
jev v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – javni razpis: 
direktor/direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič« 
priporočeno na naslov: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja – 
Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič, 
v roku 8 dni od objave razpisa.

Neizbrani kandidati/kandidatke bodo o izbiri obve-
ščeni najkasneje v 30 dneh po zaključku postopka.

Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja

 Ob-2199/20

Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Sp. Hajdina 17, 
2288 Hajdina, na podlagi določil Pravilnika Perutninar-
ske zadruge Ptuj razpisuje delovno mesto za področje 
dela v reji piščancev

terenski vodja (m/ž)
1. Področje dela: terenski vodja v rejah piščancev.
2. Od kandidata pričakujemo:
– zaključeno najmanj VI. stopnjo agronomske smeri
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delih
– poznavanje osnove tehnologije piščančje reje
– samostojnost, natančnost, pro aktivnost, komuni-

kativnost, odgovornost do dela
– poznavanje osnov računalništva
– vozniški izpit B kategorije.
3. Ugodnosti, ki jih nudimo:
– zaposlitev v dinamičnem delovnem okolju

Razpisi delovnih mest

– zaposlitev za določen čas, za dobo enega leta, 
z možnostjo podaljšanja pogodbe za nedoločen čas

– urejen delovnik.
Prijava mora vsebovati dokazila o izobrazbi in ži-

vljenjepis.
Svojo prijavo in življenjepis pošljite v osmih dnevih 

od objave razpisa na naslov: Perutninarska zadruga 
Ptuj z.o.o., Sp. Hajdina 17, 2288 Hajdina, z oznako »Za 
razpis«.

Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o.

 Ob-2213/20
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na 

podlagi 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 
ZJZP) in 16. člena Sklepa o preoblikovanju Inštituta 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni za-
vod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
(Uradni list RS, št. 71/02, 5/07 in 20/11) in 28. člena 
Statuta IHPS, je svet zavoda sprejel sklep o razpisu 
za imenovanje

direktorja
javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo  

in pivovarstvo Slovenije (m/ž)
Za direktorja javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo 

in pivovarstvo Slovenije je lahko imenovan kandidat, ki 
poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjuje še nasled-
nje pogoje:

– ima najmanj specializacijo po visokošolski izo-
brazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna 
izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba 
(druga bolonjska stopnja), pravne ali ekonomske ali 
ustrezne naravoslovne smeri, ki je povezana z osnovno 
dejavnostjo zavoda,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega 
vsaj pet let pri vodenju organizacijskih enot,

– znanje angleškega ali nemškega ali francoskega 
jezika na osnovni ravni.

Kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno me-
sto, naj k prijavi predložijo ustrezno kvalitetno izdelan 
program dela zavoda za obdobje štirih let in življenjepis 
s točnimi opisi del in nalog, ki jih je opravljal.

Prijava mora vsebovati:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma pisno potrdilo 

delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

– življenjepis kandidata z opisom dosedanjega 
dela, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede 
vodenja,

– dokazilo o znanju zahtevanega znanja tujega je-
zika na osnovni ravni,

– program dela zavoda za obdobje štirih let.
Direktorja imenuje svet Inštituta za hmeljarstvo in 

pivovarstvo Slovenije na podlagi razpisa s soglasjem 
Vlade Republike Slovenije. Direktor bo imenovan za 
obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev pošljejo kandidati v roku 8 dni od dneva objave 
razpisa priporočeno na naslov: Inštitut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 
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Žalec; s pripisom na ovojnici – »Razpis za direktorja – 
Ne odpiraj!«.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska 
oblika, poslana na elektronski naslov tajnistvo@ihps.si.

Obravnavane bodo samo popolne in pravočasne 
vloge. S kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bo 
opravljen razgovor.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli najka-
sneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Osnovni podatki o Inštitutu za hmeljarstvo in pivo-
varstvo Slovenije, programi in poročila so dosegljivi na 
domači strani: www./ihps.si.

Morebitne dodatne informacije dobite na 
tel. 03/712-16-00.

Opomba: v besedilu razpisa uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda  
Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
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 Ob-2161/20
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 

DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepre-
mičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 20. 5. 2020 in 
3. 6. 2020 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 1796/3, k.o. 2392 – Ajdovščina 

(ID 6651682) in parc. št. 1796/4, k.o. 2392 – Ajdov-
ščina (ID 6651681), stavbno zemljišče skupne površi-
ne 281 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 
11.150,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3502-1/2020-71, ki ga je dne 16. 1. 2020 izdala Ob-
čina Ajdovščina:

a. Zemljišči sta po veljavnih prostorskih sestavi-
nah dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdov-
ščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljeni kot stavbno 
zemljišče;

b. Zemljišči se nahajata na območju zakoni-
te predkupne pravice Občine Ajdovščina;

c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pri-
pravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 120/07).

ii. Pri nepremičninah parc. št. 1796/3, in 1796/4, 
k.o. Ajdovščina, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost 
gradnje in vzdrževanja ceste s pločnikom in brežino na 
površini do 14,5 m2, ob južni meji parcele, vse za čas 
izgradnje in koriščenja/obratovanja teh ureditev, v korist 
Občine Ajdovščina;

iii. Pri nepremičnini parc. št. 1796/3, k.o. Ajdovšči-
na, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost gradnje in 
vzdrževanja plinovoda v dolžini do 3,7 m z vplivnim 
območjem do 1,5 m na vsako stran od osi plinovoda, 
v skupni površini do 11 m, vzdolž severne meje parcele, 
v korist ADRIAPLIN d.o.o., Ljub ljana;

iv. Na podlagi služnostne pogodbe z dne 6. 5. 2020 
je na parc. št. 1796/3 ustanovljena služnost gradnje, 
obratovanja in vzdrževanja meteorne in fekalne kanali-
zacije za potrebe PC Mirce II, v dolžini do 73,50 m, širini 
do 3,2 m in površini do 235,20 m2, vključno z neoviranim 
dostopom za potrebe gradnje, obratovanja in vzdrže-
vanja te infrastrukture; ter na parc. št. 1796/4 služnost 
gradnje, obratovanja in vzdrževanja meteorne in fekalne 
kanalizacije za potrebe PC Mirce II, v dolžini do 2,90 m, 
širini do 3,2 m in površini do 9,28 m2, vključno z neovira-
nim dostopom za potrebe gradnje, obratovanja in vzdr-
ževanja te infrastrukture; vse za čas gradnje in obrato-
vanja te komunalne infrastrukture, ki služi poslovni coni 
Mirce II in vse v korist Občine Ajdovščina; služnostna 
pravica še ni vknjižena v zemljiški knjigi.

2. parc. št. 871/4, k.o. 2683 – Grič (ID – 245958), 
nezazidano stavbno zemljišče površine 932 m2 in parc. 
št. 871/3, k.o. 2683 – Grič (ID – 4947663), deloma neza-
zidano stavbno zemljišče, deloma kmetijsko zemljišče, 
površine 1.633 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
423.000,00 EUR;

Druge objave

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3515-167/2020-2-BB, ki ga je dne 17. 1. 2020 izdala 
Mestna občina Ljub ljana:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljub ljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 
50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18); 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 
– DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 
9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – 
DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 
38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 
– DPN, 42/18 in 78/19 – DPN);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna 
namenska raba: območje kmetijskih zemljišč (del parc. 
št. 871/3), območje stavbnih zemljišč (parc. št. 871/4 in 
del parc. št. 871/3);

c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolni-
tvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načr-
ta 465 Smodinovec (datum objave: 20. 11. 2019) – 
k.o. Grič, parc. št. 871/3-del, 871/4;

ii. Javno dostopni podatki iz portala URBINFO:
a. Zemljišče parc. št. 871/4 se v celoti nahaja 

v ureditveni enoti z oznako DR-743, z namensko rabo 
IG (gospodarske cone);

b. Zemljišče parc. št. 871/3 se deloma naha-
ja v ureditveni enoti z oznako DR-743, z namensko 
rabo IG (gospodarske cone), deloma v ureditveni enoti 
z oznako RD-190, z namensko rabo PC (površine po-
membnejših cest) in v manjšem delu znotraj ureditvene 
enote z oznako RD-312, z namensko rabo K2 (druga 
kmetijska zemljišča);

iii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI):

a. Preko dela parcele št. 871/4 potekajo linijski 
objekti infrastrukture zemeljskega plina (plinovod) in tra-
sa elektronskih komunikacij; služnostna pravica izgrad-
nje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena;

b. Preko dela parcele št. 871/3 potekajo linijski 
objekti elektro energetske infrastrukture (kablovod – 
podzemni kabelski vod in drugi objekti elektro ener-
getske infrastrukture); služnostna pravica izgradnje in 
vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.

3. parc. št. 90/10, k.o. 640 – Pekel (ID 3118864), goz-
dno zemljišče površine 695 m2 in parc. št. 89/25, k.o. 640 
– Pekel (ID 6284960), parc. št. 89/8, k.o. 640 – Pekel 
(ID 1407444), parc. št. 90/11, k.o. 640 – Pekel (ID 1271515), 
parc. št. 90/13, k.o. 640 – Pekel (ID 3832269), parc. 
št. 90/21, k.o. 640 – Pekel (ID 6284963), kmetijsko zem-
ljišče skupne površine 8.144 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 13.450,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3515-85/2020-2, ki ga je dne 16. 1. 2020 izdala Me-
stna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 
1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o druž-
benem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 
(MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in 
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
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vin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega pla-
na občine Maribor za območje mestne občine Maribor 
(MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 
26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 
17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep 
ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 
111/08); Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za po-
deželje v občini Maribor (MUV, št. 115/15 – UPB-2, 1/16, 
33/17 – obv. razl.); Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje 
v občini Maribor (MUV, št. 1/16);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnov-
na namenska raba: območje gozdnih zemljišč (parc. 
št. 90/10), območje najboljših kmetijskih zemljišč (parc. 
št. 90/11, 90/21, 90/13, 89/8, 89/25, k.o. Pekel); po-
drobnejša namenska raba: po PUP najboljša kmetijska 
zemljišča, območja gozdov;

c. Podatki o območju varovalnih pasov objektov 
gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas avto-
ceste (širina varovalnega pasu: 40 m merjeno od zu-
nanjega roba cestnega sveta) – parc. št. 90/10, 90/11, 
90/21, 90/13, 89/8; Varovalni pas lokalne ceste (širina 
varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba ce-
stnega sveta) – parc. št. 90/10, 90/11, 90/21; Varovalni 
pas – podzemni kabelski vod 0,4 kV (širina varovalnega 
pasu: 1 m merjeno od osi voda) – parc. št. 90/21, 89/8, 
89/25; Varovalni pas elektronske komunikacije (širina 
varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi voda) – parc. 
št. 89/8, 89/25;

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program 
priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV 
št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17), faza priprave: Osnutek 
akta.

4. parc. št. 1628/1, k.o. 660 – Studenci (ID 988039), 
stavbno zemljišče površine 1.090 m2; izhodiščna vred-
nost prodaje znaša 73.000,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3515-86/2020-2, ki ga je dne 16. 1. 2020 izdala Me-
stna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoroč-
ni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV 
št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta 
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski 
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor 
(MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 
29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju 
naselja; podrobnejša namenska raba: po PUP območje 
določa kot površine za stanovanja (prostostoječa – po-
samična gradnja, eno in dvostanovanjske stavbe);

c. Podatki o območju varovalnih pasov objek-
tov gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas 
elek tronske komunikacije (širina varovalnega pasu: 
1,5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas – polizolirani 

daljnovod 0,4 kV (širina varovalnega pasu: 1 m merjeno 
od osi voda);

d. Podatki o območju varovanja in omejitvah po 
posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: var-
stveno območje – širše območje III; predpis oziroma 
akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, 
Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, 
št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15);

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program 
priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV 
št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17), faza priprave: Osnutek 
akta;

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko dela 
parcele poteka elektro energetska infrastruktura – linijski 
objekt (polizolirani nadzemni vod – daljnovod) in trasa 
linijskega objekta elektronskih komunikacij; služnostna 
pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni ure-
jena;

iii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel. Morebitna 
pravica do uporabe zemljišča, kot se trenutno izvaja 
v naravi, z lastnikom zemljišča ni pravno dogovorjena.

5. parc. št. 3525/2, k.o. 2391 – Vipavski križ 
(ID 4388622), stavbno zemljišče površine 167 m2; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 5.160,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3502-1/20-70, ki ga je dne 16. 1. 2020 izdala Občina 
Ajdovščina:

a. Zemljišče je po veljavnih prostorskih sestavinah 
dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 96/04) opredeljeno kot stavbno zem-
ljišče;

b. Zemljišče se nahaja na območju zakonite pred-
kupne pravice Občine Ajdovščina;

c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pri-
pravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 120/07);

ii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel.

6. parc. št. 1751/31, k.o. 1753 – Vižmarje 
(ID 5248243), do deleža 608513/701568, stavbno zem-
ljišče površine 832 m2; izhodiščna vrednost prodaje zna-
ša 69.900,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3506-166/2020-2KF, ki ga je dne 20. 1. 2020 izdala 
Mestna občina Ljub ljana:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Državni prostorski akti: Uredba o lokacijskem 
načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze (Uradni 
list RS, št. 72/02, 70/07, 71/19, 10/11, 88/11); Občinski 
prostorski akti: Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13, – popr., 72/13 – DPN, 
71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 
88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 
12/17, – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN); 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljub ljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 
– DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 
– DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18);
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b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: območje stavbnih zemljišč;

c. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: vrsta varovanega območja: območje, ki 
je posebnega pomena za obrambo; predpis oziroma 
akt o zavarovanju: Uredba o določitvi objektov in okoli-
šev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in 
ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 
67/03, 26/10);

ii. Javno dostopni podatki iz portala URBINFO: 
Zem ljišče se nahaja v ureditveni enoti z oznako ŠE-516, 
z namensko rabo PC (površine cest);

iii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): Preko zaho-
dnega dela parcele poteka trasa primarnega vodovoda, 
kanalizacije in distribucijsko omrežje električne energije; 
služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne 
GJI ni urejena;

iv. Republika Slovenija, zanjo DARS d.d. in podjetje 
HIT PRELESS d.o.o., Žlebe 1, 1215 Medvode, sta dne 
8. 1. 2019 sklenila pogodbo o ustanovitvi stvarne služno-
sti ureditve, obratovanja in vzdrževanja makadamske-
ga parkirišča na severnem delu zemljišča v površini do 
260 m2 ter služnost izvedbe zunanje ureditve z zatravitvijo 
na preostalem delu zemljišča, vse za čas desetih let od 
sklenitve pogodbe in vse v korist družbe HIT PRELESS 
d.o.o., in sicer pri njenem celotnem solastniškem deležu, 
tj. 608513/701568. Služnost ni vknjižena v zemljiški knjigi.

7. parc. št. 857/2, k.o. 1771 – Zadobrova 
(ID 1377136), parc. št. 869/1, k.o. 1771 – Zadobrova 
(ID 4756227), parc. št. 869/2, k.o. 1771 – Zadobrova 
(ID 2573867), stavbno zemljišče skupne površine 253 m2; 
izhodiščna vrednost prodaje znaša 4.680,50 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3515-168/2020-2-MR, ki ga je dne 17. 1. 2020 izdala 
Mestna občina Ljub ljana:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Državni prostorski akti: Državni prostorski akti: 
Uredba o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od 
Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste 
od Tomačevega do Zadobrove v Ljub ljani (Uradni list 
RS, št. 27/94, 42/95 in 25/19); Občinski prostorski akti: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 
– DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 
9/13, 23/13, – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 
– DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 
38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17, – popr., 12/18 
– DPN, 42/18 in 78/19 – DPN); Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu Mestne občine Ljub ljana – strateški del 
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 
92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 
12/18 – DPN in 42/18);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: območje stavbnih zemljišč;

ii. Javno dostopni podatki iz portala URBINFO: zem-
ljišča se nahajajo v ureditveni enoti z oznako JA-339, 
z namensko rabo PC (površine cest);

iii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko dela 
parcele št. 857/2 poteka: linijski objekt Elektro energet-
ske infrastrukture (Drugi objekti elektro energetske infra-
strukture), elektro kablovod (podzemni kabelski vod) in 
primarni vodovod; služnostna pravica izgradnje in vzdr-
ževanja predmetne GJI ni urejena; preko dela parcele 
št. 869/2 poteka kanalizacijski vod; služnostna pravica 
izgradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.

8. parc. št. 2541/11, k.o. 1457 – Ždinja vas 
(ID 6859029), parc. št. 2550/12, k.o. 1457 – Ždinja vas 

(ID 6859031), parc. št. 2559/2, k.o. 1457 – Ždinja vas 
(ID 2873607), 2089/30, 1457 – k.o. Ždinja vas (ID 6804447) 
in parc. št. 914/7, k.o. 1455 – Bršljin (ID 3912941), parc. 
št. 920/29, k.o. 1455 – Bršljin (ID 6114049), stavbno zem-
ljišče v skupni površini 6.791 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 295.700,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3510-32/2020-2 (619) in 3510-32/2020-2 (619), ki ju 
je dne 17. 1. 2020 izdala Mestna občina Novo mesto:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Občinski prostorski akti: Občinski prostorski na-
črt: Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – 
teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. 
popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh. popr., 
83/13 – obv. razl., 18/14, 46/14 – teh. popr., 16/15 in 
Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17 – obv. razl., 13/18, 
13/18 – obv. razl., 15/18, 16/18) – vse parcele; Občinski 
podrobnejši prostorski načrt: Odlok o občinskem loka-
cijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1 
(Uradni list RS, št. 107/06, 9/11 – OPPN, 62/10, 28/12, 
102/12 – DPN) – velja za parc. št. 2089/30, k.o. Ždinja 
vas; Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu Poslovno storitvena cona Mačkovec-2 (Dolenjski 
uradni list št. 16/18, 18/18 – popravek) – velja za parc. 
št. 2541/11, 2550/12, k.o. Ždinja vas in parc. št. 914/7, 
920/29, k.o. Bršljin; Državni lokacijski načrt: Uredba o lo-
kacijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje–Lešni-
ca (Uradni list RS, št. 16/03) – velja za parc. št. 2559/2;

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: območje stavbnih zemljišč; podrobnejša 
namenska raba: CD – območje centralnih dejavnosti;

c. Zemljišča parc. št. 2089/30, 2541/11, 2550/12, 
k.o. Ždinja vas in parc. št. 914/7, 920/29, k.o. Bršljin, se 
nahajajo na območju zakonite predkupne pravice Me-
stne občine Novo mesto;

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program 
priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostor-
skem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2 
(Uradni list RS, št. 7/15);

ii. Pri nepremičninah parc. št. 2541/11, 2550/12, 
2559/2, 2089/30, k.o. Ždinja vas in parc. št. 914/7, 
920/29, k.o. Bršljin je v zemljiški knjigi vknjižena služno-
stna pravica uporabe, izgradnje, obratovanja in vzdrže-
vanja naslednjih ureditev, pri služečih nepremičninah, 
z vsebino in v površinah, kot sledi: v skupni površini do 
4.860 m2, kot je označena na skici, ki je Priloga k tej Po-
godbi (v nadaljevanju Skica), pri čemer ima vsakokratni 
lastnik gospodujočega zemljišča izključno pravico upo-
rabe območja, ki vključuje vse prej navedene površine 
(dostopne ceste, parkirišča, zelenice in drugo), pri če-
mer prej navedena stvarna služnost med drugim vključu-
je služnost poti in dostopa, ki vključuje (a ni omejena na) 
prosto, neovirano in neomejeno: hojo in vožnjo z vsemi 
prevoznimi sredstvi vozili, vključno (a neomejeno na) 
osebna vozila, tovorna in dostavna vozila, težka tovorna 
vozila, gradbeno mehanizacijo in druge stroje, motorna 
kolesa, kolesa, vozičke, skiroje, dvokolesnike, invalid-
ske vozičke in druga prevozna sredstva, vse vključno 
za namene obratovanja, obiska, gradnje, vzdrževanja 
in adaptacij, in sicer na celotni prej navedeni površini, 
ter služnostno pravico vzdrževanja, rekonstrukcije, po-
pravila in nadzora navedenih površin in komunalne in-
frastrukture in pri čemer je vsakokratni lastnik služečega 
zemljišča dolžan opustiti vsakršno uporabo navedenih 
površin, razen za morebitne potrebe izgradnje ali vzdr-
ževanja gospodarske javne infrastrukture v skladu s po-
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goji te služnostne pogodbe; vse v korist vsakokratnega 
lastnika nepremičnine parc. št. 2090/7, k.o. Ždinja vas;

iii. Pri nepremičnini parc. št. 2541/11, k.o. Ždinja 
vas je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba – dodatni 
opis: vknjiži se služnostna pravica uporabe, izgradnje, 
obratovanja in vzdrževanja naslednjih ureditev, pri slu-
žečih nepremičninah, z vsebino in v površinah kot sledi: 
v skupni površini do 247 m2, kot je označena na Skici;

iv. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): Preko dela 
parc. št. 2541/11, k.o. Ždinja vas in parc. št. 920/29, 
k.o. Bršljin poteka linijski objekt elektronskih komunikacij 
(Kabelska kanalizacija), preko dela parc. št. 2089/30, 
k.o. Ždinja vas pa poteka infrastruktura zemeljskega 
plina – linijski objekt (plinovod); služnostna pravica iz-
gradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.

9. parc. št. 1796/5, k.o. 2392 – Ajdovščina 
(ID 6993769) in parc. št. 1796/6, k.o. 2392 – Ajdovščina 
(ID 6993768), stavbno zemljišče skupne površine 180 m2; 
izhodiščna vrednost prodaje znaša 6.950,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3502-1/2020-71, ki ga je dne 16. 1. 2020 izdala Ob-
čina Ajdovščina:

a. Zemljišči sta po veljavnih prostorskih sestavi-
nah dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdov-
ščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljeni kot stavbno 
zemljišče;

b. Zemljišči se nahajata na območju zakoni-
te predkupne pravice Občine Ajdovščina;

c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pri-
pravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 120/07);

ii. Pri nepremičnini parc. št. 1796/6, k.o. Ajdovščina, 
v zemljiški knjigi vknjižena služnost gradnje, obratova-
nja in vzdrževanja distribucijskega plinovoda v javno 
korist, v dolžini do 2,60 m, širini do 3,00 m in površini 
do 7,20 m2 ter služnost dostopa do le-tega za potrebe 
njegove gradnje, obratovanja in vzdrževanja, kot vse 
izhaja iz projektne dokumentacije DGD »Plinifikacija 
Občine Ajdovščina PC Mirce II«, št. PAPACM-B126/015, 
maj 2019, ki jo je izdelal projektant, družba IBE d.d. iz 
Ljub ljane, in sicer za čas gradnje in obratovanja tega di-
stribucijskega plinovoda, vse v korist ADRIAPLIN d.o.o., 
Ljub ljana;

iii. Na podlagi služnostne pogodbe z dne 6. 5. 2020 
je na parc. št. 1796/5, k.o. 2392 – Ajdovščina dodeljena 
služnost gradnje, obratovanja in vzdrževanja meteorne 
in fekalne kanalizacije za potrebe PC Mirce II, v dolžini 
do 44,35 m, širini do 3,2 m in površini do 141,92 m2, 
vključno z neoviranim dostopom za potrebe gradnje, 
obratovanja in vzdrževanja te infrastrukture; ter na parc. 
št. 1796/6, k.o. 2392 – Ajdovščina služnost gradnje, 
obratovanja in vzdrževanja meteorne in fekalne kanali-
zacije za potrebe PC Mirce II, v dolžini do 4,95 m, širini 
do 3,2 m in površini do 15,84 m2, vključno z neoviranim 
dostopom za potrebe gradnje, obratovanja in vzdrževa-
nja te infrastrukture; vse za čas gradnje in obratovanja te 
komunalne infrastrukture, ki služi poslovni coni Mirce II 
in vse v korist Občine Ajdovščina; služnostna pravica še 
ni vknjižena v zemljiški knjigi.

10. parc. št. 2912/1, k.o. 2560 – Hrpelje 
(ID 3561380), stavbno zemljišče površine 1.958 m2; iz-
hodiščna vrednost prodaje znaša 235.000,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 35011-2522019-2, ki ga je dne 26. 11. 2019 izdala 
Občina Hrpelje - Kozina:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ške parcele: Občinski prostorski akti: Občinski pro-

storski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načr-
tu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18); 
Državni lokacijski načrt: Lokacijski načrt za avtocesto 
na odseku Kozina–Klanec (Uradni list RS, št. 48/98 – 
2119, 110/02-5386 – ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt, 
80/10-4305 – ZUPUDPP);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna 
namenska raba: stavbno zemljišče; podrobnejša na-
menska raba: del zemljišča se nahaja v območju PC 
– površine cest (oznaka EUP: HK-95), del zemljišča 
pa znotraj območja CD – druga območja centralnih de-
javnosti (oznaka EUP: HK-7 CDo – območja centralnih 
dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene 
dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj);

c. Zemljišče parc. št. 2912/1 nahaja na območju 
zakonite predkupne pravice Občine Hrpelje - Kozina 
(Odlok o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina; 
Uradni list RS, št. 17/10);

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev po 
posebnih predpisih:

– Vrsta varovanega območja: varstveno obmo-
čje (državni nivo): 3. varstveni režim; Predpis oziroma 
akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, 
št. 49/08), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Rižane (Uradni list RS, št. 72/12), Uredba o spremem-
bah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 69/13);

– Vrsta varovanega območja: ekološko pomemb-
no območje (EPO): Kras (ID: 51100); Predpis oziroma 
akt o zavarovanju: Uredba o ekološko pomembnih ob-
močjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13);

e. Podatki o območju varovalnih pasov objektov 
gospodarske javne infrastrukture: varovalni pas avtoce-
ste (AC); varovalni pas glavne ceste I. reda (G1); varo-
valni pas telekomunikacij: kabelska kanalizacija;

f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pri-
prave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave spre-
memb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega na-
črta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/18);

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI):

a. Preko dela parcele poteka trasa – linijski objekt 
elektronskih komunikacij; služnostna pravica izgradnje 
in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.

11. parc. št. 2119/1, k.o. 681 – Pobrežje (ID 4185593), 
parc. št. 2119/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 2841217), 
stavbno zemljišče skupne površine 233 m2; izhodiščna 
vrednost prodaje znaša 9.720,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 350110-1827/2019-2, ki ga je dne 10. 9. 2019 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu 
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega družbenega plana občine Ma-
ribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 
8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 
2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnič-
ni popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni 
list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); 
Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove 
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mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 
11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 
9/18 – obv. razl.) – velja za parc. št. 2119/2; Državni 
lokacijski načrt (DLN): Uredba o državnem lokacijskem 
načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni 
list RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 72/04, 22/14) – velja za 
parc. št. 2119/1; Oznaka prostorske enote: Po-9s po 
prostorskih sestavinah planskih aktov; Po 9 po PUP;

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju 
naselja; podrobnejša namenska raba: po PUP površine 
za stanovanja (prostostoječa – posamična gradnja, eno 
in dvostanovanjske stavbe) – za parc. št. 2119/2; po 
DLN površine za promet – za parc. št. 2119/1;

c. Podatki o območju varovalnih pasov objektov 
gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas distri-
bucijski plinovod pod 1 bar (širina varovalnega pasu: 
5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas elektrovoda (ši-
rina varovalnega pasu: 1 m merjeno od osi električnega 
voda); Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega 
pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta);

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program pripra-
ve Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor 
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorske-
ga načrta Mestne občine Maribor (MUV št. 22/07, 32/10, 
15/13, 20/17), faza priprave: Osnutek akta;

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): Preko dela 
območja parcel poteka elektro energetska infrastruktu-
ra (Kablovod – podzemni kabelski vod ter drugi objekti 
elektro energetske infrastrukture) ter linijski in točkovni 
objekti elektronskih komunikacij; služnostna pravica iz-
gradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.

12. parc. št. 2141/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 292608), 
parc. št. 2134, k.o. 681 – Pobrežje (ID 1827163), parc. 
št. 2142/5, k.o. 681 – Pobrežje (ID 657911), parc. 
št. 2142/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 828332), parc. 
št. 2141/5, k.o. 681 – Pobrežje (ID 3345088), parc. 
št. 2133/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 3681463), parc. 
št. 2133/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5024259), stavbno 
zemljišče skupne površine 1.420 m2; izhodiščna vre-
dnost prodaje znaša 117.920,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 35010-1693/2019-2, ki ga je dne 21. 8. 2019 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoroč-
ni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV 
št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta 
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski 
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Mari-
bor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 
20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.); 
Državni lokacijski načrt (DLN): Uredba o državnem lo-
kacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica 
(Uradni list RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 72/04, 22/14); 
Oznaka prostorske enote: Po-9s po prostorskih sesta-
vinah planskih aktov; Po 9 po PUP.

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju 
naselja; podrobnejša namenska raba: po PUP: površine 
za stanovanja in dopolnilne dejavnosti; po DLN: trata, 
pločnik 1;

c. Podatki o območju varovalnih pasov objektov 
gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas kanali-
zacije (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od osi 
voda) – za parc. št. 2134; Varovalni pas distribucijski 
plinovod pod 1 bar (širina varovalnega pasu: 5 m mer-
jeno od osi voda) – velja za parc. št. 2141/3, 2142/5; 
Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 
10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – 
vse parcele; Varovalni pas telekomunikacijskega voda 
(širina varovalnega pasu: 1,5 m od osi voda) – za parc. 
št. 2133/2, 2134, 2141/3, 2142/5;

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program 
priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV 
št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17), faza priprave: Osnutek 
akta;

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): Preko dela 
območja parcel poteka elektro energetska infrastruktu-
ra (Kablovod – podzemni kabelski vod ter drugi objekti 
elektro energetske infrastrukture) ter linijski in točkovni 
objekti elektronskih komunikacij; služnostna pravica iz-
gradnje in vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.

13. parc. št. 727/2, k.o. 550 – Zamarkova 
(ID 4511457), parc. št. 727/3, k.o. 550 – Zamarkova 
(ID 3672445), parc. št. 727/10, k.o. 550 – Zamarko-
va (ID 3504385), parc. št. 727/12, k.o. 550 – Zamar-
kova (ID 4343770), kmetijsko zemljišče, skupne po-
vršine 4.391 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
11.592,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3501-81/2020-2, ki ga je dne 9. 3. 2020 izdala Ob-
čina Lenart:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Občinski prostorski akti: Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
sred njeročnega plana Občine Lenart za območje nove 
Občine Lenart v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in 
MUV, št. 20/10 – Sklep o sprejemu in pričetku uporabe 
usklajene digitalne kartografske dokumentacije k pro-
storskim sestavinam veljavnih planskih aktov za ob-
močje Občine Lenart, 8/13, Obvezna razlaga – MUV, 
št. 7/19); Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih o Obči-
ni Lenart (Uradni list RS, št. 2/01, 74/04; MUV, št. 24/05, 
35/07, 9/10, 8/11, 5/14, 16/18);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna 
namenska raba: območje kmetijskih zemljišč; podrobna 
namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč;

c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripra-
vi občinskega prostorskega načrta Občine Lenart (MUV, 
št. 23/07 in 8/11);

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko dela 
parc. št. 727/10, 727/12 poteka vodovodni linijski objekti 
(vodooskrbna cev);

iii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel.

14. parc. št. 1529/5, k.o. 2392 – Ajdovščina 
(ID 2034822), stavbno zemljišče površine 3.409 m2; iz-
hodiščna vrednost prodaje znaša 138.360,00 EUR;



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 85 / 12. 6. 2020 / Stran 1263 

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 35021-1/20-597, ki ga je dne 6. 5. 2020 izdala Obči-
na Ajdovščina:

a. Zemljišče je po veljavnih prostorskih sestavinah 
dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 96/04) opredeljeno kot stavbno zem-
ljišče;

b. Zemljišče se nahaja na območju zakonite pred-
kupne pravice Občine Ajdovščina;

c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pri-
pravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 120/07);

ii. Pri nepremičnini parc. št. 1529/5, k.o. Ajdovščina 
je v zemljiški knjigi vknjižena služnost gradnje in vzdrže-
vanja plinovoda v dolžini do 61,3 m z vplivnim območjem 
do 1,5 m na vsako stran od osi plinovoda, v skupni po-
vršini do 187,4 m, vzdolž severne meje parcele, v korist 
ADRIAPLIN d.o.o., Ljub ljana.

15. parc. št. 26/3, k.o. 1733 – Bizovik (ID – 213330), 
parc. št. 26/4, k.o. 1733 – Bizovik (ID – 547262), stavbno 
zemljišče, skupne površine 278 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 22.017,60 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3515-893/2020-2-BB, ki ga je dne 6. 3. 2020 izdala 
Mestna občina Ljub ljana:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Državni prostorski akti: Občinski prostorski akti: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 
– DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 
9/13, 23/13, – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 
– DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 
38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17, – popr., 12/18 
– DPN, 42/18 in 78/19 – DPN); Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu Mestne občine Ljub ljana – strateški del 
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 
92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 
12/18 – DPN in 42/18);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: območje stavbnih zemljišč;

ii. Javno dostopni podatki iz portala URBINFO: zem-
ljišča se nahajajo v ureditveni enoti z oznako GO-310, 
z namensko rabo SK (površine podeželskega naselja).

16. parc. št. 1267/4, k.o. 1455 – Bršljin (ID 4247432), 
parc. št. 1267/6, k.o. 1455 – Bršljin (ID 6115548), parc. 
št. 1268/4, k.o. 1455 – Bršljin (ID 6115549), deloma 
stavbno zemljišče, deloma gozdno zemljišče, skupne 
površine 396 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
4.572,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3510-276/2020-2 (619), ki ga je dne 11. 3. 2020 iz-
dala Mestna občina Novo mesto:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ške parcele: Občinski prostorski načrt: Občinski pro-
storski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – 
DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 
102/12 – DPN, 44/13 – teh. popr., 83/13 – obv. razl., 
18/14, 46/14 – teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, 
št. 12/15, 15/17 – obv. razl., 13/18, 13/18 – obv. razl., 
15/18, 16/18); Državni lokacijski načrt: Uredba o loka-
cijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica 
(Uradni list RS, št. 16/03);

b. Podatki o namenski rabi prostora: del zemljišč 
parc. št. 1267/6, 1268/4, k.o. Bršljin, se po osnovni 
namenski rabi nahaja na območju gozdnih zemljišč, 
po podrobnejši namenski rabi pa je območje tega dela 
zemljišč opredeljeno kot Gg – gozd gospodarskega po-

mena; del zemljišč parc. št. 1267/6, 1268/4, k.o. Bršljin 
in celotna parc. št. 1267/4, k.o. Bršljin, se po osnovni 
namenski rabi nahaja na območju stavbnih zemljišč, 
po podrobnejši namenski rabi pa je območje tega dela 
zemljišč opredeljeno kot PO – druge prometne površine;

c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program 
priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostor-
skem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2 
(Uradni list RS, št. 7/15);

ii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel.

17. parc. št. 1095/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 4051737), 
parc. št. 1096/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 3379420) in parc. 
št. 1099/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 1991188), stavbno 
zemljišče skupne površine 637,00 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 38.400,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3502-204/2020, ki ga je dne 12. 3. 2020 izdala Ob-
čina Domžale:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale 
(Uradni vestnik, št. 10/2018); Občinski podrobni pro-
storski načrt (OPPN): Odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici 
Vir« (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/14, spre-
membe 02/18);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišča nahajajo na območju stavb-
nih zemljišč; po podrobni namenski rabi se zemljišča 
nahajajo na območju BD – površine drugih območij, 
v ureditvenem območju UE3 – območje vadbenega po-
ligona za enote zaščite in reševanja;

c. Na podlagi Odloka o določitvi območja pred-
kupne pravice na zemljiščih v Občini Domžale (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 8/19) se zemljišča naha-
jajo na območju zakonite predkupne pravice Občine 
Domžale;

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: na območju 
zemljiških parcel predvideni naslednji prostorski akti: 
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo DV 2x400 kV 
Beričevo–Podlog;

ii. Zemljišča so brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel.

18. parc. št. 193/38, k.o. 707 – Hotinja vas 
(ID 1056235), stavbno zemljišče površine 751,00 m2; 
izhodiščna vrednost prodaje znaša 14.190,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3506-0099/2020, ki ga je dne 6. 3. 2020 izdala Obči-
na Hoče - Slivnica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ške parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o občin-
skem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica (MUV 
št. 28/14, 4/15 – teh. popravek, 10/15 – obvezna raz-
laga, 23/15 – teh. popravek, 24/15 – obvezna razlaga, 
1/16 – teh. popravek, 9/16, 10/16 – teh. popravek, 
4/17 – teh. popravek, 6/17, 23/17, 24/17, 3/18 – obve-
zna razlaga, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/19, 
37/19); Državni lokacijski načrt: Državni lokacijski načrt 
za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci (Uradni list 
RS, št. 73/05-3251, 33/07-1761 – ZPNačrt, 75/10-4123 
(116), 80/10-4305 – ZUPUDPP, 75/10-4123 (116));

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: območju stavbnih zemljišč; podrobnejša 
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namenska raba območju PC – površine cest; oznaka 
prostorske enote EUP LN 20;

c. zemljišče se nahaja na območju zakonite pred-
kupne pravice Občine Hoče - Slivnica;

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev po 
posebnih predpisih:

– Vrsta varovanega območja: vodovarstveno ob-
močje (VVO – državni nivo): II. varstveni režim; Predpis 
oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega 
platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni 
list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15);

e. Podatki o območju varovalnih pasov objektov 
gospodarske javne infrastrukture: varovalni pas avto-
ceste (AC);

ii. Na zemljišču se izvaja posest – na parceli so po-
stavljeni trije pomožni objekti, ki niso vpisani v kataster 
stavb in niso evidentirani v evidencah GURS, in za kate-
re pravica uporabe z lastnikom zemljišča ni dogovorjena 
oziroma urejena.

19. parc. št. 246/5, k.o. 1695 – Karlovško predme-
stje (ID – 3404280), parc. št. 246/6, k.o. 1695 – Kar-
lovško predmestje (ID – 1388751), stavbno zemljišče, 
skupne površine 2.693 m2; izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 117.040,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3515-890/2020-2-BB, ki ga je dne 6. 3. 2020 izdala 
Mestna občina Ljub ljana:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljub ljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 
50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18); 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 
– DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 
9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – 
DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 
38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 
– DPN, 42/18 in 78/19 – DPN); Odlok o zazidalnem na-
črtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik (Uradni list RS, 
št. 94/02, 57/10, 78/10 in 78/19 – DPN);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: območje stavbnih zemljišč;

ii. Javno dostopni podatki iz portala URBINFO: 
zem ljišči parc. št. 246/5 in 246/6, k.o. Karlovško pred-
mestje, se nahajata v ureditveni enoti z oznako RN-469, 
z namensko rabo ZDd (druge zelene površine).

20. parc. št. 814/2, k.o. 2713 – Ob železnici 
(ID 1987933), stavbno zemljišče površine 425,00 m2; 
izhodiščna vrednost prodaje znaša 22.220,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3515-468/2020-2, ki ga je dne 5. 3. 2020 izdala Me-
stna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu 
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08 in MUV 
št. 26/12 – sklep); Odlok o prostorskih ureditvenih po-
gojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor 

(MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 
29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju 
naselja; podrobnejša namenska raba: površine za sta-
novanja in dopolnilne dejavnosti, prostostoječa – posa-
mična gradnja, območje eno- in dvostanovanjskih stavb;

c. Podatki o območjih varovanj in omejitev po 
posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: vodo-
varstveno območje – varstveno območje – širše ob-
močje III.; Predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravske-
ga polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15);

d. Podatki o območju varovalnih pasov objektov 
gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas regio-
nalne ceste II. reda (širina varovalnega pasu: 15 m mer-
jeno od zunanjega roba cestnega sveta); Varovalni pas 
lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno 
od zunanjega roba cestnega sveta); Varovalni pas – 
prostozračni daljnovod 0,4 kV (širina varovalnega pasu: 
1,5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas – podzemni 
kabelski vod 20 kV (širina varovalnega pasu: 4 m mer-
jeno od osi voda); Varovalni pas – železnica – glavna 
proga, postajni tir (širina varovalnega pasu: 106 m mer-
jeno od osi skrajnih tirov); Varovalni pas elektronske ko-
munikacije (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno od 
osi voda); Varovalni pas vodovoda (širina varovalnega 
pasu: 1,5 m merjeno od osi voda); Varovalni pas – plin 
– 6 BAR (širina varovalnega pasu: 30 m merjeno od osi 
voda); Varovalni – podzemni kabelski vod 10 kV (širina 
varovalnega pasu: 10 m od osi voda);

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pripra-
ve Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor 
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorske-
ga načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 
15/13, 20/17) – faza priprave: osnutek akta;

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko dela 
parcele poteka trasa – linijski in točkovni objekt elek-
tronskih komunikacij (kablovod – podzemni kabelski vod 
in svetilo); preko dela parcele poteka trasa – linijski in 
točkovni objekt vodovoda (vodooskrbna cev in hidrant); 
služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja predmetne 
GJI ni urejena.

21. parc. št. 41/3, k.o. 995 – Šempeter v Savinjski 
dolini (ID – 3518455) in parc. št. 41/32, k.o. 995 – Šem-
peter v Savinjski dolini (ID – 5941118), stavbno zemlji-
šče skupne površine 1.398 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 106.200,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3504-0165/2020, ki ga je dne 6. 3. 2020 izdala Ob-
čina Žalec:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. 
razl.); Na območju predmetnih zemljišč je obvezna iz-
delava občinskega prostorskega načrta (OPPN) za EUP 
ŠE-1/17;

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: območje stavbnih zemljišč; podrobnejša 
namenska raba: druga območja centralnih dejavnosti 
(CD) – enota urejanja prostora ŠE-1/17;

c. Zemljišči se nahajata na območju zakoni-
te predkupne pravice Občine Žalec (Odlok o območju 
zakonite predkupne pravice Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 100/13));
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d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolni-
tvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1 (Uradni 
list RS, št. 16/17).

22. parc. št. 384/22, k.o. 2595 – Škofije (ID – 57213) 
in parc. št. 384/30, k.o. 2595 – Škofije (ID – 3923601), 
stavbno zemljišče skupne površine 464 m2; izhodiščna 
vrednost prodaje znaša 55.320,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3501-565/2020-2, ki ga je dne 10. 3. 2020 izdala 
Mestna občina Koper:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju parcel: 
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni 
plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 
9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan 
občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 
7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne obja-
ve, št. 16/99, 33/01 in Uradni list RS, št. 96/14, 97/14, 
79/09); Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini 
Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna 
razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list 
RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe 
in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spre-
membe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 
29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna razlaga, 
47/16 – spremembe in dopolnitve);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: ureditveno območje za poselitev (oznaka 
prostorske enote: KS-16); podrobnejša namenska raba: 
območje za stanovanja;

c. Podatki o veljavnih prostorskih ukrepih: zako-
nita predkupna pravica občine: Odlok o določitvi obmo-
čja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 17/2003); začasni ukrepi za zavarovanje: 
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja pro-
stora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni ob-
čini Koper (Uradni list RS, št. 47/16, 24/18 – spremembe 
in dopolnitve);

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolni-
tvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep 
o pripravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list 
RS, št. 74/07); Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta »območja lokacij za 
postavitev objektov za oglaševanje« (Uradni list RS, 
št. 41/16); Sklep o začetku postopka priprave regional-
nega prostorskega načrta »Adriactive – Adriatic outdoor 
activities« (Uradni list RS, št. 36/18); Sklep o začetku 
postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za 
ureditev trajnostne mobilne mreže s turistično infrastruk-
turo (Uradni list RS, št. 36/18);

ii. V zemljiški knjigi je pri parc. št. 384/30, k.o. Ško-
fije vknjižena služnostna pravica za izgradnjo ter vzdr-
ževanje kanalizacije v delu njene umestitve, natančneje 
določene v pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti, v ko-
rist imetnika: Javno podjetje/Azienda pubblica MARJE-
TICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper 
– Capodistria.

23. parc. št. 1825/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 652954), 
parc. št. 1825/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5191595), parc. 
št. 1826/1, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5336128), parc. 
št. 1827/1, k.o. Pobrežje (ID 3255162), stavbno zemlji-
šče v skupni izmeri 1.006 m2; izhodiščna vrednost pro-
daje znaša 61.000,00 EUR;

i. Podatki iz lokacijske informacije 
št. 35014-48/2020-2, ki jo je dne 30. 1. 2020 izdala Me-
stna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoroč-
ni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV 
št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta 
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08, MUV 
št. 62/12 – sklep); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – 
UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 
9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna 
namenska raba zemljišč po prostorskih sestavinah plan-
skega akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju 
naselja; podrobnejša namenska raba po PUP: površine 
za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti (prostostoječa 
– posamična gradnja; večstanovanjske stavbe – vila 
bloki, stolpiči, lamelni bloki);

c. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodarske 
javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: 
Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 
10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) 
– za parc. št. 1825/2, 1825/3, 1826/1; Varovalni pas 
telekomunikacijskega vodu (širina varovalnega pasu: 
1,5 m od osi voda) – za parc. št. 1825/2, 1826/1; Varo-
valni pas – podzemni kabelski vod 0,4 kV (širina varo-
valnega pasu: 1 m od osi voda) – za parc. št. 1827/1, 
1825/2, 1826/1; Varovalni pas – polizolirani daljnovod 
0,4 kV (širina varovalnega pasu: 1 m od osi voda) – za 
parc. št. 1826/1;

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pripra-
ve Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor 
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorske-
ga načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 
15/13, 20/17) – faza priprave: Osnutek akta;

ii. Zemljišče je brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel.

III. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepre-
mičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin 
oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in 
stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.

IV. Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem 
pasu avtoceste

Na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo zno-
traj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, merjeno 
od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi 66. čle-
na Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 10/18) raba prostora 
omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za 
izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih v varo-
valnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih 
pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti tudi 
soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri izdaji 
soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja držav-
ne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihod-
njega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, 
zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju obsegajo 
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vsaj naslednja določila glede izvajanja posegov v varo-
valnem pasu avtoceste:

– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi 
za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;

– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potreb-
no upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, 
to je minimalno 7,0 m obojestransko;

– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od 
parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je pred-
videna višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 
15,0 m od meje cestnega sveta);

– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;

– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od 
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od va-
rovalne ograje);

– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti 
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o za-
ščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 
in 61/17 – GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev 
»TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;

– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi 
ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkci-
onalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, ob-
veznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena ZCes-1);

– da meteorna voda z objektov in njihove funk-
cionalne površine ne sme biti speljana v naprave za 
odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, 
sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme po-
slabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja 
avtoceste;

– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih 
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti 
v prvotno stanje;

– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);

– da se zaradi varovanja videza avtoceste in var-
nosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne 
sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in 
drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to 
določa 78. člen ZCes-1;

– da se s posegi v varovalni pas avtoceste se ne 
sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževal-
nih del na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.

V. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kup-
nino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je 
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih 
določa 32. člen Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 
št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE).

VI. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

VII. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki 

velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % 
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transak-
cijski račun prodajalca št.: SI56 05100 – 8000069735, 
odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena na-
kazila: varščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu 
druge države članice Evropske unije, ostali pa še doka-
zila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko 
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobi-
jo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba 
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno 
pooblastilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da ponudnik soglaša, da DARS d.d. 
v skladu z veljavno zakonodajo ponudnikove osebne 
podatke obdeluje in hrani za potrebe vodenja postopka 
izbora najugodnejšega ponudnika po tem razpisu, ter da 
je ponudniku znana vsebina razpisa in da brezpogojno 
sprejema razpisne pogoje.

VIII. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 3. 7. 2020 do 12. ure na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

IX. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

X. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kup-

ljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upraviče-
nec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod 
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponud-
nikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli 
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
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roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
150 dni od roka za oddajo ponudbe.

XI. Dodatne informacije dobijo zainteresirani po-
nudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma 
spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 
01/300-98-85.

DARS d.d.

Št. 093-0001/2020-201 Ob-2180/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje uspešnih prijav nevladnih 

organizacij na nacionalnih in EU razpisih
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno 
poziva nevladne organizacije k predložitvi ponudb za 
sofinanciranje projektov, ki so podprti z nacionalnimi 
oziroma EU sredstvi, na podlagi uspešnih prijav na na-
cionalnih oziroma EU razpisih.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.

3. Predmet poziva: finančna podpora nevladnim or-
ganizacijam, ki so bili uspešni pri prijavah na nacionalnih 
in EU razpisih.

4. Na pozivu lahko kandidirajo nevladne organiza-
cije, ob pogoju, da:

– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem in iz-
vajajo dejavnost na območju občine, program oziroma 
projekt mora biti zastavljen tako, da aktivno vključuje 
občane Občine Ravne na Koroškem,

– imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju in iz-
vedbi projekta, na podlagi uspešne prijave na nacional-
nih oziroma EU razpisih,

– niso prejemnik sredstev za enak projekt iz drugih 
sredstev proračuna Občine Ravne na Koroškem ozi-
roma sredstev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica 
je Občina Ravne na Koroškem in prejema sredstva za 
delovanje in izvajanje določenih programov, predhodno 
dogovorjenih z ustanoviteljico,

– za predlagan projekt se odobrijo sredstva samo 
nosilnemu partnerju oziroma upravičencu,

– s predlaganimi programi oziroma projekti ne so-
delujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na 
Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih programov,

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

– so najmanj dve leti registrirane za dejavnost, ki 
jo opravljajo,

– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in dru-
ge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno ure-
sničitev zastavljenega programa,

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

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 4.000 €.

6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlagani-
mi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost 
in medijska odmevnost programa.

7. Merila in kriteriji za izbor
Izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev, 

določenih s tem javnim pozivom.
Prijavitelj ob izpolnjevanju pogojev pod točko 4 ne 

more pridobiti več sredstev kot 10 % sredstev od pri-
dobljenih sredstev v posameznem koledarskem letu, 
skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju in izvedbi 
projekta, na podlagi uspešne prijave na nacionalnih ozi-
roma EU razpisih, vendar ne več kot 2.000 € za prijav-
ljen program v posameznem koledarskem letu.

8. Uporaba kriterijev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posa-

meznega programa oziroma projekta v skladu s kriteriji 
bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila komisija 
za spremljanje javnega poziva ter predlagala županu 
višino sofinanciranja.

Dodeljena sredstva za posamezni program oziro-
ma projekt mora predlagatelj realizirati najkasneje do 
31. 12. 2020, na podlagi pisne izjave in z dokazili o iz-
vedbi programa oziroma projekta.

9. Razpisni rok: javni poziv se začne 12. 6. 2020 in 
traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2020.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

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

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

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

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

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan od 
dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.

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

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak 
program ustrezno označiti in za vsak program predložiti 
popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripi-
som »Ponudba ne odpiraj« »Javni poziv – NVO 2020« 
na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
pot 5, Ravne na Koroškem.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 

v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.
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13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naroč-
nik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih 
sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posa-
meznega predlagatelja obvestil o podpori predlagane-
mu programu oziroma projektu najkasneje v 30 dneh 
po oddaji popolne vloge. V primeru hkratne pridobitve 
prijav, se programi vrednotijo glede na razpoložljivost 
sredstev ter odobrena sredstva (skladno s podpisano 
pogodbo o sofinanciranju in izvedbi projekta, na podlagi 
uspešne prijave na nacionalnih oziroma EU razpisih) za 
izvedbo programa oziroma projekta, ki se procentualno 
porazdelijo.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 610-0003/2020-201 Ob-2181/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Statuta Občine Ravne na Ko-
roškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in 
Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem 
interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 
št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov  

v Občini Ravne na Koroškem za leto 2020
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno 
poziva lastnike oziroma upravljavce kulturnih objektov 
k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kul-
turnih objektov, ki so v javnem interesu.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje kulturnih 

objektov
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki 

imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristi-
jo za javne namene in so namenjeni izvajanju kulturnih 
dejavnosti, ob pogoju, da:

– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogod-

bah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrže-

vanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge 

tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih 
programov v kulturnem objektu ter imajo zastavljene ci-
lje za kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.

Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– Objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju kul-

turnih dejavnosti
– Za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja 

javni interes
– Lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne 

cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdr-
ževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem

– Izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov 
za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje 
izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane 
rezultate

– Priložena so dokazila o deležih zagotovljenih dru-
gih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Ministr-
stvo za kulturo, druge občine)

– Objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča 
izvajanje kulturnih prireditev tudi drugim društvom.

Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta 
ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za 
vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih 
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na 
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 3.500 €.

6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 
najkasneje do 30. 11. 2019, na podlagi pisne izjave in 
z dokazili o izvedbi programa.

7. Razpisni rok: javni poziv se začne 12. 6. 2020 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2020.

8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, 
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.

9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala stro-
kovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat me-
sečno. Prispele vloge do zadnjega v mesecu, bo komisi-
ja obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.

10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posame-
znega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpo-
re predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji po-
polne vloge.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

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

čitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

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

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

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in 
na spletnih straneh naročnika www.ravne.si, od dneva 
objave tega poziva do razdelitve sredstev.

11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pri-
pisom: »Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv – kultu-
ra-vzdrževanje kulturnih objektov – 2020« na naslov: 
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne 
na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 610-0003/2020-201 Ob-2183/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
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prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o sofinanciranju 
programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) in Letnega progra-
ma kulture 2020, objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje muzejske dejavnosti in posebnih 

programov v Občini Ravne na Koroškem za leto 
2020

1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, jav-
no poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so 
v javnem interesu.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
V javni interes na področju izvajanja posebnih pro-

gramov muzejske dejavnosti spadajo programi, ki se 
dogovorno izvajajo za Občino Ravne na Koroškem.

3.2. Finančna podpora posebnim programom v ob-
čini, ki so državnega značaja.

V javni interes na področju izvajanja posebnih pro-
gramov s področja glasbene umetnosti spadajo progra-
mi, ki se dogovorno izvajajo v Občini Ravne na Koro-
škem ter s tem pripomorejo, da so Ravne prepoznavno 
kulturno središče. Občina bo finančno podprla izvajanje 
programov, ki so državnega pomena in so finančno pod-
prti tudi s strani pristojnega ministrstva.

4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in drugi zavodi, 
zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z mu-
zejsko dejavnostjo ter posebnimi programi državnega 
značaja, ob pogoju, da:

– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem in 
izvajajo dejavnost na območju občine, program mora 
biti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Ravne na Koroškem,

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

– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na po-
dročju muzejske dejavnosti, glasbene dejavnosti,

– imajo izkušnje z upravljanjem muzejskih zbirk ozi-
roma izvajanju posebnih programov s področja glasbe-
ne umetnosti,

– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in dru-
ge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno ure-
sničitev zastavljenega programa,

– za prijavljen program imajo izdelano natančno 
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in 
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen naj-
manj 50 % delež sredstev pridobljenih iz drugih virov,

– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobe-
nem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri 
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 3.000 € za sofinanciranje 
muzejske dejavnosti in 5.000 € za podporo posebnim 
programom v občini, ki so državnega značaja.

6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlagani-
mi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost 
in medijska odmevnost programa.

7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo 
opravljena na osnovi kriterijev pravilnika ter izvedbo 
programov, določenih v predmetu tega poziva.

8. Uporaba kriterijev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posa-

meznega programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh po 
vložitvi popolne vloge ocenila komisija za spremljanje jav-
nega poziva ter predlagala županu višino sofinanciranja.

Dodeljena sredstva za posamezni program 
mora predlagatelj realizirati najkasneje do 31. 12. 2020, 
na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa.

9. Razpisni rok: javni poziv se začne 12. 6. 2020 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2020.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

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

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

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

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

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan od 
dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.

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

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak 
program ustrezno označiti in za vsak program predložiti 
popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pri-
pisom »Ponudba ne odpiraj« »Javni poziv – kultura 
2020« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 

v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naroč-
nik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih 
sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posa-
meznega predlagatelja obvestil o podpori predlagane-
mu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne 
vloge. V primeru hkratne pridobitve prijav, se programi 
vrednotijo v skladu s pravilnikom ter se glede na raz-
položljivost sredstev ter potrebna sredstva za izvedbo 
programa procentualno porazdelijo.

Občina Ravne na Koroškem
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Št. 2153-2/2020/36(1324-03) Ob-2173/20
V register političnih strank se pri politični stranki 

Piratski stranki Slovenije, s skrajšanim imenom Pi-
rati in s sedežem v Ljub ljani, Majaronova ulica 6, 
ter z matično številko: 4047672000, vpiše sprememba 
statuta stranke.

Št. 2153-9/2006/27(1324-03) Ob-2178/20
V register političnih strank se pri politični stranki 

DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slove-
nije, s kratico imena DeSUS in s sedežem v Ljub ljani, 
Kersnikova ulica 6, ter z matično številko: 5492734000, 
vpiše sprememba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Damjan Sta-
nonik, roj. 29. 9. 1975, državljan Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Pustnice 9, Vodice.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 02112-432/2020-1 Ob-2177/20
Katastrska občina: 2285 Biljana
Številka: 02112-432/2020-1
Datum: 14. 5. 2020
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območ-

na geodetska uprava Nova Gorica izdaja na podlagi 
30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 
(Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID), v postopku 
nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski 
občini 2285 Biljana, ki niso evidentirana v zemljiškem 
katastru, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:

1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območ-
na geodetska uprava Nova Gorica, prične z dnem 14. 5. 
2020 po uradni dolžnosti v katastrski občini 2285 Bilja-
na izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za 
zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. 
Meja območja nastavitve zemljiškega katastra poteka od 
zahodnega dela meje parcel 839, 842 in 844 v katastrski 
občini 2285 Biljana do državne meje z Republiko Italijo.

2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo iz-
vajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območ-
na geodetska uprava Nova Gorica.

3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območ-
na geodetska uprava Nova Gorica, poziva neznane 
imet nike pravic na območju iz 1. točke izreka tega skle-
pa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo so-
delovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. 
Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih po-
sredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve 
zemljiškega katastra najkasneje do 1. 7. 2020.

4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za 
zem ljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel 
v spodaj navedenih rokih:

– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega ka-
tastra, razen podatka o lastniku (rok do dne 6. 7. 2020)

– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra 
(rok do dne 9. 7. 2020)

– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek 
postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok 
do dne 13. 7. 2020)

– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega 
katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na 
podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemlji-
ško knjigo (v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega 
sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zem-
ljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa).

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin

5. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna 

geodetska uprava Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: 
geodetska uprava), je dne 14. 5. 2020 v skladu s 142. čle-
nom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni 
list RS, št. 47/06, 65/07 – Odl. US, 79/12 – Odl. US, 61/17 
– ZAID, 7/18 in 33/19) po uradni dolžnosti v katastrski 
občini 2285 Biljana uvedla postopek nastavitve zemljiške-
ga katastra. Geodetska uprava je namreč ugotovila, da 
v katastrski občini 2285 Biljana nekatera zemljišča niso 
evidentirana v zemljiškem katastru.

Prvi odstavek 142. člena ZEN določa, da se po-
stopek nastavitve zemljiškega katastra lahko izvede za 
zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. 
Drugi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek 
nastavitve zemljiškega katastra začne z objavo sklepa 
o nastavitvi zemljiškega katastra v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije in na krajevno običajen način.

Geodetska uprava je na podlagi tretjega od-
stavka 142. člena ZEN s tem sklepom določila območje, 
na katerem se izvede postopek nastavitve zemljiškega 
katastra, in sicer znotraj območja, ki ga na eni strani 
omejujejo parcele št. 839, 842 in 844 v katastrski občini 
2285 Biljana, na drugi strani pa državna meja z Republi-
ko Italijo. Prav tako je geodetska uprava s tem sklepom 
na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN objavila 
podatek o začetku postopka, podatek o izvajalcu po-
stopka in poziv neznanim imetnikom pravic, da prijavijo 
podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku 
nastavitve zemljiškega katastra. S tem sklepom pa je 
geodetska uprava določila tudi roke za izvedbo posa-
mezne faze postopka.

Geodetska uprava je sklep izdala v skladu z drugim 
in tretjim odstavkom 142. člena ZEN.

Na podlagi 118. člena in v skladu s 113. členom 
Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni 
list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), je geodetska uprava 
odločila, da stroškov postopka ni.

Sklep je takse prost po 22. členu Zakona o upravnih 
taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – u.p.b.).

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep pritožba v skladu s prvim odstavkom 

258. člena ZUP ni dovoljena.
Geodetska uprava Republike Slovenije,  

Območna geodetska uprava Nova Gorica
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 Ob-2179/20
Kot Odvetnik Žiga Stamenković, Partizanska 

cesta 5, 2000 Maribor, davčna številka SI: 87393662, 
matična številka: 2596148000, vas obveščam, da bom 
prenehal opravljati dejavnost na presečni dan 30. 6. 
2020 zaradi prenosa podjetja v celoti na novoustanovlje-
no kapitalsko družbo Odvetniška pisarna Stamenković, 
o.p., d.o.o. (kapitalska družba).

Svojo dejavnost, ki jo izvajam kot samostojni odvet-
nik, bom tako nadaljeval v okviru nove kapitalske družbe 
s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se 
ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega kapitala. Sedež 
nove kapitalske družbe in poslovni naslov bo ostal isti, 
kot sedaj pri odvetniku. Dan obračuna prenosa podjetni-
kovega podjetja na kapitalsko družbo je bilančni preseč-
ni dan 30. 6. 2020. Status odvetnika preneha s trenut-
kom vpisa prenosa podjetja na novo kapitalsko družbo 
v sodni register. Ta nova kapitalska družba je univerzalni 
pravni naslednik odvetnika Žiga Stamenković.

Odvetnik Žiga Stamenković

Objave gospodarskih družb
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0237 In 287/2012 Os-1782/20
V izvršilni zadevi upnice Sberbank banke d.d. (prej 

Banka Volksbank d.d.), Dunajska cesta 128A, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Zaman in part-
nerji d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljub ljana, proti dolžni-
ku: Seikomar špedicija in agencija, d.o.o., Ankaranska 
cesta 5B, Koper - Capodistria; Seiko Scagnetti Fur-
man, Ankaranska cesta 5B, Koper; steč. upravitelj Du-
šan Taljat, Tumov drevored 1, Tolmin, zaradi izterjave 
349.429,97 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
In 287/2012 z dne 11. 3. 2020 dolžniku Seiko Scagnetti 
Furman, EMŠO 1010964505402, Ankaranska 5b, Ko-
per - Capodistria - dostava, ki je neznanega bivališča, 
postavilo začasnega zastopnika: odvetnik Giani Flego 
iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil dolžniku postavljen na pod-
lagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), 
ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če 
je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, 
neznano.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku 
vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne 
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2020

II N 390/2019 Os-1909/20
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 

svetovalki Evi Gros, v nepravdni zadevi predlagatelja 
mld. Teodorja Halas, Markovec 9B, Stari trg pri Ložu, ki 
ga zastopa zakonita zastopnica Anna Žnidaršič, Marko-
vec 9B, Stari trg pri Ložu, oba pa zastopa Sabina Palčič, 
odvetnica v Starem trgu pri Ložu, zoper nasprotnega 
udeleženca Jana Halas, dejanski naslov neznan, zaradi 
zvišanja preživnine, o imenovanju začasnega zastopni-
ka, 23. aprila 2020 sklenilo:

Za začasno zastopnico za nasprotnega udeležen-
ca se imenuje odvetnica Urška Golob, Hrvatski trg 3, 
Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 4. 2020

VL 124677/2019 Os-2031/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Splošne 
bolnišnice Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, Izo-
la – Isola, ki jo zastopa zak. zast. mag. Radivoj Nardin, 
proti dolžniku Tadeju Grabner, Mestni trg 5, Žalec, ki ga 
zastopa zak. zast. Orter Karmen – odvetnica, Šlandrov 
trg 20A, Žalec, zaradi izterjave 184,24 EUR, sklenilo:

Objave sodišč

Dolžniku Tadeju Grabner, Mestni trg 5, Žalec, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Kar-
men Orter, Šlandrov trg 20a, Žalec.

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 19. 5. 2020

VL 78788/2019 Os-2119/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospo-
dar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna 
dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljub-
ljana, Tržaška cesta 42, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. 
zast. Karlo Česen, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartin-
ska cesta 130, Ljub ljana – dostava, proti dolžniku Du-
raku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub ljana – dostava, 
ki ga zastopa zač. zast. Peter Kobentar odvetnik, Vur-
nikova ulica 2, Ljub ljana, zaradi izterjave 398,89 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub-
ljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Peter Koben-
tar – odvetnik, Vurnikova ulica 2, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 5. 2020

P 13/2020 Os-2049/20

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št. 
P 13/2020 z dne 20. 5. 2020 sklenilo, da Neznanim 
dedičem po pokojni Angeli Leontini Živic, nazadnje sta-
nujoči Rupperrestr. 2E, 76137 Karlsruhe, postavi za-
časno zastopnico v osebi Marjetka Smolič, univ. dipl. 
prav., Svinjsko 18, 8297 Šentjanž. Začasna zastopnica 
neznanim dedičem po pokojni Angeli Leontini Živic, na-
zadnje stanujoči Rupperrestr. 2E, 76137 Karlsruhe, ima 
v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in 
dolžnosti zakonite zastopnice, vse dokler neznani dedi-
či po pokojni Angeli Leontini Živic, nazadnje stanujoči 
Rupperrestr. 2E, 76137 Karlsruhe, ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojni 
organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 20. 5. 2020
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Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 766/2019 Os-1880/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Sandiju Severju, sinu 
Franca, rojenem 25. 5. 1963, državljanu Slovenije, umr-
lem 12. 10. 2019, z zadnjim stalnim prebivališčem Pod 
gabri 21, Celje in se vodi pod opr. št. D 766/2019.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje 
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem 
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 4. 2020

D 47/2020 Os-1884/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Tereziji Remenih, rojeni 
6. 8. 1941, samski, umrli 26. 12. 2019, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Goriška ulica 1, Celje.

Sodišču ni znano, ali je imela kaj potomcev ali 
bratov in sester, ali je sploh imela sorodnike, ki bi imeli 
po njej dedno pravico. Zato na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo po 
zapustnici pravico do dediščine na podlagi oporoke ali 
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica na oglasni deski in spletni strani sodišča ter 
v Uradnem listu RS. Če se morebitni dediči v določenem 
roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo 
zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da gre za zapu-
ščino brez dedičev.

Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 3. 2020

D 347/2019 Os-1901/20

Pok. Antonija Urbanc, roj. Zerbo, hči Antona, roj. 
dne 29. 5. 1901, z zadnjim prebivališčem na naslovu 
Tinjan 8, Škofije, je dne 30. 5. 1971 umrla in ni zapustila 
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugotovi-
lo, da je bila zapustnica poročena z Josipom Urbancem 
(10. 1. 1900–11. 1. 1921). Skupaj sta imela dva otroka, 
in sicer sina Ludvika Urbanca (roj. 14. 5. 1921) in hčer 
Ludmilo Urbanc (26. 4. 1923), pri čemer sodišče z njuni-
mi natančnimi podatki ne razpolaga. V kolikor navedena 
nista več živeča, bi v njuna dednopravna upravičenja 
vstopili njihovi dediči, ki pa sodišču niso znani.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2020

D 93/2019 Os-2029/20
V zapuščinski zadevi po pokojnem Alešu Kurnik, 

rojenem 4. 12. 1985, državljanu Republike Slovenije, na-
zadnje stanujočem Zgornja Voličina 65, Voličina, umrlem 
dne 12. 4. 2019, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 18. 5. 2020

I D 2584/2016 Os-2083/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojni Ani Gostinčar, hči Matije Krhina, 
roj. 3. 11. 1939, umrla 31. 8. 2016, nazadnje stanujoča 
na naslovu Bilečanska ulica 4, Ljub ljana, državljanka 
Republike Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica ob smrti 
poročena z Antonom Gostinčarjem (roj. 12. 12. 1928). 
Potomcev ni imela. Starša zapustnice sta umrla pred 
njo. Imela je sestro Marijo Koretič Vizlar, brata Maksa 
Krhina, ki je umrl leta 2014, po njem Svetlana Krhin 
in Vesna Larsson; brata Jožefa Krhina, ki je umrl leta 
2012, po njem Jože Krhin in Aleš Krhin; brata Matijo, 
ki je že pokojen, po njem Bernarda Hriberšek in Maks 
Krhin, sestro Frančiško, ki je že pokojna, po njej Ludwig 
Dvojmoč in sestro Karolino, ki je že pokojna, po njej 
Tanja Hermans. Sodišče z aktualnim naslovom Tanje 
Hermans ne razpolaga (z naslova znanega sodišču na 
Nizozemskem, se je sodno pisanje vrnilo nevročeno).

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da ima-
jo pravico do dediščine po zapustnici, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 3. 2020
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I D 171/1955 Os-1988/20
Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski 

postopek po pok. Jožefu Bole, pok. Franca, nazadnje 
stanujoč Križ št. 8 (stara hišna št. 13), p. Sežana, ki 
je umrl 7. 1. 1937 v Trstu, zaradi dedovanja premo-
ženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustniku kot nek-
danjemu članu Agrarne skupnosti Križ – Filipčje Brdo.

Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zakoni-
tih dedičih po zgoraj navedenem zapustniku, zato 
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri 
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 3. 2020

I D 159/1951 Os-1989/20
Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščin-

ski postopek po pok. Mariji Guštin, roj. Bole, roj. 
30. 9. 1852, nazadnje stanujoči Križ št. 20 (stara hišna 
št. 14), p. Sežana, ki je umrla 18. 11. 1940, zaradi 
dedovanja premoženjskih pravic, ki so bile vrnjene 
zapustnici kot nekdanji članici Agrarne skupnosti Križ 
– Filipčje Brdo.

Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zakonitih 
dedičih po zgoraj navedeni zapustnici, zato s tem okli-
cem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega 
leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer 
bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 3. 2020

I D 210/1965 Os-1990/20
Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski 

postopek po pok. Jožefu Bole, pok. Franca, nazadnje 
stanujoč Križ št. 8 (stara hišna št. 13), p. Sežana, ki 
je umrl 7. 1. 1937 v Trstu, zaradi dedovanja premo-
ženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustniku kot nek-
danjemu članu Agrarne skupnosti Križ – Filipčje Brdo.

Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zakoni-
tih dedičih po zgoraj navedenem zapustniku, zato 
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri 
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 3. 2020

D 200/2019 Os-1338/20
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščin-

ski postopek po dne 2. 4. 2019 umrlem Reinholdu 
Konec, EMŠO: 1107942500095, samski, državljan 
Republike Slovenije, zadnje prebivališče Prešernova 
cesta 9/b, Velenje, ki se vodi pri tukajšnjem sodišču 
pod opr. št. D 200/2019. Zakoniti dediči po zapustniku 
so se dedovanju odpovedali.

Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo 
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
Okrajnem sodišču v Žalcu.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 28. 1. 2020

Oklici pogrešanih

I N 79/2019 Os-2084/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Gregorja Bremec, Lokovec 112, Čepovan, ki ga 
zastopa odv. Tina Kikelj iz Ljub ljane, postopek o razgla-
sitvi pogrešanega Pietra Šuligoj, Lokovec 138, Čepo-
van, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer odv. Ivan 
Kokošin Fon, odvetnik v Tolminu, za mrtvega.

Iz priloženih listin izhaja, da je postal Pietro Šuligoj 
s sklepom o dodelitvi dne 21. 5. 1926 lastnik parcel 
s parc. št. 963, 967, 961, 968, 962, 965/2, 966, 965/1, 
*64, *103/2, *103/1, 976/1, 930/2, 992/2, vse k.o. Loko-
vec. Iz matičnega registra o rojstvu je razvidno, da se 
je rodil 26. 6. 1897, v državljanski knjigi Gor. Lokovec 
pa obstaja zapis, da se je za registracijo Pietro Šuligoj 
prijavil pri ambasadi v Bruslju, Belgija, dne 30. 6. 1965, 
po tem datumu pa o njem ni nobenega poročila. Drugi 
podatki o pogrešanem ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Pietra Šuligoja, naj javijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica 
v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter 
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 5. 2020

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

P 376/2020-V Os-2191/20

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 1. 6. 2020 pre-
jelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja 
nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko 
P 376/2020-V, s katero zahteva, da se ugotovi, da je 
nepremičnina parc. št. 202/2, katastrska občina 1751 
Tacen, v deležu do celote, premoženje nezakonitega iz-
vora. Nadalje zahteva, da se to premoženje drugi toženi 
stranki Dragici Pjevac odvzame in odredi, da s pravno-
močnostjo postane last Republike Slovenije.

2. Tožena stranka: 1. Tanja Rebolj, Kajakaška 
cesta 29A, Ljub ljana - Šmartno, 2. Dragica Pjevac, Sliv-
na 16a, Vače.

3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožne-
ga sodišča v Ljub ljani, opr. št. P 376/2020-V z dne 4. 6. 
2020, se glasi:

»I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljša-
nje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku z dne 
1. 6. 2020 tako, da se za čas do 30 dni po pravnomočni 
odločitvi o tožbenem zahtevku drugi toženi stranki Dra-
gici Pjevac ali komurkoli drugemu po njenem nalogu ali 
pooblastilu prepoveduje odtujitev in obremenitev nepre-
mičnine ali stvarne pravice, ki so v njeno korist vknjižene 
na nepremičnini:



Stran 1276 / Št. 85 / 12. 6. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– zemljiška parcela št. 202/2, katastrska občina 
1751 Tacen (ID 4600734; ID znak: parcela 1751 202/2),
z zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve v ze-
mljiški knjigi.

II. Ugovor zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.«
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 

premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo 
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mese-
cih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.

5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen Zakona o odvzemu 
premoženja nezakonitega izvora; ZOPNI).

6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o od-
vzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, 
ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena 
ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terja-
tve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega po-
plačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu 
pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, 
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi 
bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno ne-
zakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).

7. Dan objave oklica: 12. 6. 2020.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 4. 6. 2020

Kolektivni delovni spori

X Pd 248/2019 Os-2176/20
Delovno sodišče v Mariboru na podlagi 51. čle-

na Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 
obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden ko-
lektivni delovni spor med predlagateljem: ZSSS SINDI-
KAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLO-
VENIJE, SINDIKAT UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 
CENTRA MARIBOR, Ljub ljanska ulica 5, Maribor in 
nasprotnim udeležencem: UNIVERZITETNI KLINIČNI 
CENTER MARIBOR, Ljub ljanska ulica 5, Maribor, zara-
di skladnosti splošnega akta s kolektivnimi pogodbami.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem odloča, ima-
jo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravna-
vo je razpisan za dne 15. 7. 2020 ob 9. uri, soba št. 10/I 
Delovnega sodišča v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor.

Delovno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2020
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Bošnjak Damir, Sattnerjeva ulica 16, Ljub ljana, di-
plomo št. 13041, izdajatelj Zdravstvena fakulteta, leto 
izdaje 2013. gnz-341821

Drugo preklicujejo

BLATEŠIĆ TRANSPORT D.O.O., ROZMANOVA 
ULICA 33, Krško, dovolilnico, št. 1644, oznaka države 
070, država 11. gnj-341812

DAMIJAN KROPEJ, S.P., Markečica 11, Oplotni-
ca, izvod licence, št. 013804/001, za vozilo MAN, reg. 
št. MB-UA-066, veljavnost do 24. 7. 2020. gnc-341819

DAMIJAN KROPEJ, S.P., Markečica 11, Oplotnica, 
izvod licence, št. 013804/003, za vozilo Scania, reg. 
št. MB-HR-351, veljavnost do 24. 7. 2020. gnb-341820

DRAGO ROJKO s.p., Vitomarci 52, Vitomarci, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500039315001, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Rojko Drago. gnl-341810

Gorič Rok, Zg. Gameljne 38, Ljub ljana Šmartno, od-
ločbo o izbrisu čolna, št. 3734-25-557/2019-1, izdajatelj 
Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2019. gne-341817

Grabar Mišel, Lucova 38, Petrovci, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500054905000, izdal Cetis Celje 
d.d. gno-341807

Jakopič Janez, Vrtnarija 6c, Vrhnika, certifikat NPK 
varnostnik, št. 101224. gnn-341808

Maraž Milan, Hum 5a, Kojsko, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500012382002, izdal Cetis Celje d.d. 
gnd-341818

MITJA POŽENEL s.p., Črni Vrh 51, Črni vrh nad Idri-
jo, potrdilo za voznika, št. 012239/RB21-2-1268/2016, 
izdano na ime Rujević Darko, veljavnost od 1. 4. 2016 
do 8. 2. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gni-341813

MITJA POŽENEL s.p., Črni Vrh 51, Črni vrh nad 
Idrijo, potrdilo za voznika, št. 012239/AD21-3-811/2017, 
izdano na ime Marković Dalibor, veljavnost od 15. 2. 
2017 do 8. 2. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije. gnh-341814

PRIMUS TRANSPORT – PRIMOŽ KUK 
S.P., Lepena 10A, Soča, potrdilo za voznika, 
št. 013750/AD65-2-5783/2017, izdano na ime Mersudin 
Mazić, veljavnost do 8. 6. 2020, izdajatelj Obrtno-podje-
tniška zbornica Slovenije. gnk-341811

Sečnik Ivan, Na Logu 1, Škofja Loka, preklic di-
gitalne tahografske kartice, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 78/20 z dne 29. 5. 2020, pod oznako 
GNR-341754. gnp-341806

Vidic Klemen, Kresnice 30, Kresnice, odločbo, 
št. 3734-25-00177/2018/1, izdajatelj Ministrstvo za in-
frastrukturo, leto izdaje 2018. gnm-341809

ZS TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33, Kr-
ško, dovolilnico, št. 0000032, oznaka države 191, drža-
va 10. gng-341815

ZS TRANSPORT d.o.o., Rozmanova ulica 33, Kr-
ško, dovolilnico, št. 1395, oznaka države 070, država 11. 
gnf-341816
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