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Javni razpisi

Št. 430-1/2020/22(15131-20) Ob-2236/20

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
jekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1/2020, za 
izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Re-
publike Slovenije«, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 9/20, pod objavo Ob-1356/20, z dne 14. 2. 2020, in 
na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev 
iz Republike Slovenije«, in sicer v vseh treh fazah po-
stopka, v fazi priprave, fazi vračanja in pri predaji tujcev 
v  državi  destinacije,  za  obdobje  od  obojestranskega 
podpisa pogodbe do 31. 12. 2021 oziroma do porabe 
sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor 
bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem 
izvajanja projekta.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega projekta: za izvedbo projekta po pred-
metnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Slo-
venska karitas v vrednosti 23.638,46 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sred-
stva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena 
iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter 
sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-2267/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska  22,  1000  Ljub ljana  (v  nadaljnjem  besedilu: 
Ministrstvo) objavlja na podlagi prvega odstavka 3. čle-
na Uredbe o  izvajanju Programa ukrepov na področju 
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Ura-
dni  list RS,  št.  78/19  in 85/20;  v nadaljnjem besedilu: 
Uredba)

javni razpis
za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme  

v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-

kupa  čebelarske  opreme,  pripomočkov  in  naprav  iz 
ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020, 
katerega glavni namen  je posodobljenje zastarele če-
belarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije 
s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, name-
njena  za  izvajanje  sklopa  Tehnične  pomoči  čebelar-

jem in organizacijam čebelarjev, v letu 2020 znaša do 
319.584 eurov.

1.3  Sredstva  bremenijo  proračunski  postavki  Mi-
nistrstva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 159.792 eurov,

– PP  140033  –  Program  ukrepov  v  čebelarstvu 
SLO, v višini do 159.792 eurov.

1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.

1.5 Aktivnosti  za  izvajanje  ukrepa  Sofinanciranje 
čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti 
začete pred 1. avgustom 2019 in morajo biti zaključene 
najkasneje do 31. julija 2020. Za začetek aktivnosti se 
po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo ra-
čuna oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi 
in po tem javnem razpisu.

2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, 
ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike 
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dode-
litev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega 
razpisa.

3. Predmet podpore
3.1 Seznam  čebelarske  opreme,  za  katero  lahko 

čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
– čebelji panji s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točilo s pripadajočo opremo,
– posoda  za  skladiščenje medu  (prostornine  naj-

manj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propo-
lisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za 
skladiščenje hrane,

– cedilo in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprava za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice za embaliranje,
– tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih 

družin,
– sistemi za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
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– stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga,
– topilnik voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– testni vložek,
– pripomoček  za  aplikacijo  zdravil  za  zdravljenje 

čebel,
– hladilna komora in pripadajoča oprema,
– elektro agregat,
– ekološke satnice s certifikatom,
– oprema za krmljenje čebel.
3.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelar-

ske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani 
med 1. avgustom 2019 in 31. julijem 2020 v skladu 
s Sklepom Vlade RS iz prvega odstavka 12. člena Ured-
be št. 00715-25/2020/5, z dne 11. 6. 2020 (v nadaljeva-
nju: Sklep Vlade RS).

3.3 Vlagatelj  je do sredstev v okviru ukrepa Sofi-
nanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 
2020–2022 upravičen največ dvakrat.

3.4  Vlagatelj  mora  priložiti  vse  izvirne  račune,  ki 
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na do-
dano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14  in 
90/15; v nadaljevanju: ZDDV-1), in vsa dokazila o plačilu 
računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem naku-
pu se vlagatelju ne vračajo.

4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 

izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko prido-
bi sredstva za naložbe v okviru ukrepa Sofinanciranje 
čebelarske opreme v  letu  2020  samo na podlagi  ene 
odobrene vloge.

4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. 
Vlagatelj,  ki  je  fizična  oseba,  ne  sme  biti  v  osebnem 
stečaju.

4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev  po  tem  javnem  razpisu,  že  prejel  sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lo-
kalne skupnosti. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz Prilo-
ge 2 razpisne dokumentacije.

4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega ra-
čuna v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Ura-
dni  list  RS,  št.  45/08,  57/12,  90/12  –  ZdZPVHVVR, 
26/14,  32/15,  27/17  in  22/18;  v  nadaljnjem besedilu: 
ZKme-1).

4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu 

s prvo alinejo 10. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah do-

brih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen 
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) sistem;

– vlagatelj se  je največ štiri  leta pred objavo  tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega 
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, 
ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljub ljani, Veteri-
narska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;

– vlagatelj se  je največ štiri  leta pred objavo  tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega 
usposabljanja, ki ga je:

a) v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbra-
ni ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanje na podro-
čju  zdravstvenega  varstva  čebel  na  podlagi  predpisa 

o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016;

b) v obdobju 2017–2019 pripravil in izvedel izbra-
ni ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje in izobra-
ževanje o čebelarjenju na podlagi predpisa o izvajanju 
Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki 
Sloveniji v letih 2017–2019 ali

c) v obdobju 2020–2022 pripravil in izvedel izbra-
ni ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje v čebelar-
stvu iz 13. člena Uredbe;

– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov 
v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zako-
nom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravil-
nikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri 
leta pred objavo tega javnega razpisa;

– vlagatelj mora poročati  o  številu  čebeljih  družin 
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebel-
njakov;

– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetij-
skih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki 
ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;

– stroški  nakupa  čebelarske  opreme morajo  zna-
šati vsaj 40 odstotkov vrednosti iz točke 5.6 in 5.7 tega 
javnega razpisa;

– vlagatelju  v  programskem  letu  2020  na  podla-
gi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v ve-
terinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne upo-
rabe zdravil.

5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 

do 60 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega 
DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 
3.1 tega javnega razpisa, ki ne presega višine stroškov 
v skladu s Sklepom Vlade RS.

5.2 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša do 70 odstotkov skupne vrednosti izvede-
nega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki 
ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade 
RS pri čebelarjih, ki:

a) so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 
40 let,

b) imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge 
v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali

c) imajo izobrazbo, ki ustreza:
– najmanj  ravni  izobrazbe,  pridobljene  po  študij-

skih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje 
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer 
v študijskih programih biologija, kmetijstvo-zootehnika, 
kmetijstvo-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni 
ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali

– če  imajo  predhodno  pridobljen  certifikat  nacio-
nalne  poklicne  kvalifikacije  s  področja  čebelarstva  ali 
mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.

5.3 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izve-
denega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, 
ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade 
RS pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s po-
dročja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.

5.4 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega 
razpisa  potrdilo  o  vključenosti  v  kontrolo  ekološkega 
čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, 
do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega 
nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega 
DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom 
Vlade RS.
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5.5 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša pri čebelarjih, ki so invalidi I. ali II. katego-
rije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere 
mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali 
II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja inva-
lidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Republike Slovenije, do 100 odstotkov sku-
pne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev 
s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne presega višine 
stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.

5.6 Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opre-
me  v  letu  2020  brez  DDV  znaša  za  upravičenca,  ki 
čebelari:

– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
5.7 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelar-

ske opreme v letu 2020 brez DDV znaša za upravičenca 
iz točke 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. in 5.5 tega javnega razpisa, 
ki čebelari:

– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov.
5.8 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelar-

ske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 
30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register 
čebelnjakov.

6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike 

Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nada-
ljevanju: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in 
drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju 
samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga 
za pridobitev sredstev.

6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj 
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po ukrepu 
Sofinanciranje čebelarske opreme.

6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila 
sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejavno-
sti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu do-
deljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev v okviru 
ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, razen ob mo-
rebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.

6.4 Prejemniku sredstev do konca programskega 
obdobja 2020–2022 po izplačilu sredstev ne sme biti iz-
dana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne 
uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini.

6.5 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva za ukre-
pu Sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi  tega 
javnega razpisa, mora biti vključen v sheme kakovosti 
s področja čebelarstva ali  imeti potrdilo o vključenosti 
v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za eko-
loške čebelje pridelke do konca programskega obdobja 
2020–2022.

6.6 Prejemnik sredstev mora poročati o številu če-
beljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Re-
gister  čebelnjakov,  do  konca  programskega  obdobja 
2020–2022.

6.7  Prejemnik  sredstev  ali  njegova  pooblaščena 
oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah 
pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 razpisne doku-
mentacije in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od 

dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova poo-
blaščena oseba to zmožna storiti.

7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na 

kraju samem, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi. Poleg  tega se prejemnik  sredstev  izključi  iz 
zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 
2020–2022.

7.3 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, 
kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v pro-
račun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore upo-
rablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel 
podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

7.5 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izpla-
čilu  sredstev  izdana  pravnomočna  odločba  UVHVVR 
glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, 
ki  urejajo  področje  zdravil  za  uporabo  v  veterinarski 
medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do 
konca programskega obdobja 2020–2022.

7.6 Če prejemnik sredstev ni vključen v sheme ka-
kovosti s področja čebelarstva, nima potrdila o vključe-
nosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima 
certifikata za ekološke čebelje pridelke do konca pro-
gramskega obdobja 2020–2022, kot to določa točka 6.5 
tega  javnega  razpisa,  mora  10  odstotkov  izplačanih 
sredstev  vrniti  v  proračun Republike  Slovenije  skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev 
se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega 
obdobja 2020–2022.

7.7 Prejemnika  sredstev,  ki  ne  sporoča podatkov 
o številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo 
vpis v Register čebelnjakov, kot to določa točka 6.6 tega 
javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do kon-
ca programskega obdobja 2020–2022.

8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 

razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlaga-
telju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne 
dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu 
z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.

8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo 
o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni 
strani Ministrstva.

8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov aktrp@gov.si.

9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po obja-

vi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 
s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa 
oziroma do 31. 7. 2020.

9.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto 
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj pode-
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želja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča).

9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 
9.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju 
tega javnega razpisa oziroma po 31. 7. 2020, se zavr-
žejo.

9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se 
zavržejo.

9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, 
označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, 
priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID šte-
vilka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga 
nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: 
Sofinanciranje čebelarske opreme 2020«.

10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu 
s 30.  in 31. členom Uredbe ter 50., 51.  in 52. členom 
ZKme-1)

10.1 Vloge na odprt javni razpis se preverjajo po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki  je 
ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem 
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi za-
poredno številko vloge.

10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 

izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2268/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: Mi-
nistrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, 
št. 78/19 in 85/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), ob-
javlja

javni razpis
za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev  

v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-

kupa sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racio-
nalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 in zagoto-
vitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih 
selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba 
čebel in opraševanje rastlin.

1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenje-
na za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve 
panjev, v letu 2020 znaša do 30.000 eurov.

1.3  Sredstva  bremenijo  proračunski  postavki  Mi-
nistrstva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 15.000 eurov,

– PP  140033  –  Program  ukrepov  v  čebelarstvu 
SLO, v višini do 15.000 eurov.

1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.

1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizaci-
ja sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne 
smejo biti začete pred 1. avgustom 2019 in morajo biti 
zaključene  najkasneje  do  31.  julija  2020.  Za  začetek 
aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem 
in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške 
po Uredbi in po tem javnem razpisu.

2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, 
ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike 

Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dode-
litev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega 
razpisa.

3. Predmet podpore
3.1 V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske seli-

tve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sred-
stev za prevoz čebel na pašo.

3.2 Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Ra-
cionalizacija sezonske selitve panjev v programskem 
obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.

3.3  Vlagatelj  mora  priložiti  vse  izvirne  račune,  ki 
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na do-
dano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14  in 
90/15; v nadaljevanju: ZDDV-1), in vsa dokazila o plačilu 
računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem naku-
pu se vlagatelju ne vračajo.

4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 

izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko prido-
bi sredstva za naložbe v okviru ukrepa samo na podlagi 
ene odobrene vloge.

4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. 
Vlagatelj,  ki  je  fizična  oseba,  ne  sme  biti  v  osebnem 
stečaju.

4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev  po  tem  javnem  razpisu,  že  prejel  sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lo-
kalne  samouprave.  Vlagatelj  mora  predložiti  Izjavo  iz 
Priloge 2 razpisne dokumentacije.

4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu 

s prvo alinejo 16. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah do-

brih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen 
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point);

– vlagatelj se  je največ štiri  leta pred objavo  tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega 
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, 
ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljub ljani, Veteri-
narska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;

– vlagatelju  v  programskem  letu  2020  na  podla-
gi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v ve-
terinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne upo-
rabe zdravil;

– vlagatelj se  je največ štiri  leta pred objavo  tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega 
usposabljanja, ki ga je:

a) v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbra-
ni ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanje na podro-
čju  zdravstvenega  varstva  čebel  na  podlagi  predpisa 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016;

b) v obdobju 2017–2019 pripravil in izvedel izbra-
ni ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje in izobra-
ževanje o čebelarjenju na podlagi predpisa o izvajanju 
Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki 
Sloveniji v letih 2017–2019 ali
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c) v obdobju 2020–2022 pripravil in izvedel izbrani 
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje v čebelarstvu 
iz 13. člena Uredbe;

– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov 
najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;

– vlagatelj mora poročati  o  številu  čebeljih  družin 
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebel-
njakov;

– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kme-
tijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kme-
tijstvo in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih 
gospodarstev;

– stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo 
morajo znašati najmanj 20 odstotkov vrednosti iz točke 
5.2 tega javnega razpisa.

5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz 

čebel na pašo znaša 60 odstotkov skupne neto vredno-
sti izvedenega nakupa brez vštetega DDV, ki ne pre-
sega višine stroškov, ki so predpisani s Sklepom vlade 
št. 00715-25/2020/5, z dne 11. 6. 2020.

5.2 Najvišji  znesek  sredstev  sofinanciranja  naku-
pa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem 
obdobju 2020–2022 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:

– z 41 do 150 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z več kot 150 čebeljimi družinami: 15.000 eurov.
5.3 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa 

sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih dru-
žin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge 
vpisano v Register čebelnjakov.

6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike 

Slovenije  za  kmetijske  trge  in  razvoj  podeželja  (v  na-
daljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu,  revizijskemu 
organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo 
na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev.

6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj tri 
leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.

6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila 
sofinancirana, uporabljali  izključno za namen in dejav-
nosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu 
dodeljena, še najmanj tri leta po izplačilu, razen ob mo-
rebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.

6.4 Prejemniku sredstev do konca programskega 
obdobja  2020–2022  ne  sme  biti  izdana  pravnomoč-
na odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil 
v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za upora-
bo v veterinarski medicini.

6.5 Prejemnik sredstev mora poročati o številu če-
beljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Re-
gister  čebelnjakov  do  konca  programskega  obdobja 
2020–2022.

6.6  Prejemnik  sredstev  ali  njegova  pooblaščena 
oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah 
pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 4 razpisne doku-
mentacije in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od 
dneva, ko prejemnik sredstev oziroma njegova poobla-
ščena oseba to lahko stori.

7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, 

kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v pro-
račun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

7.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na 
kraju samem, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpi-

sa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izpla-
čana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore upo-
rablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel 
podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

7.5 Prejemnika  sredstev,  ki  ne  sporoča podatkov 
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vpis v Register čebelnjakov kot to določa točka 6.5 tega 
javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do kon-
ca programskega obdobja 2020–2022.

7.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izpla-
čilu  sredstev  izdana  pravnomočna  odločba  UVHVVR 
glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, 
ki  urejajo  področje  zdravil  za  uporabo  v  veterinarski 
medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do 
konca programskega obdobja 2020–2022.

8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 

razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlaga-
telju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 
razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili 
v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.

8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo obja-
vljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov aktrp@gov.si.

9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po obja-

vi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 
z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa 
oziroma do 31. julija 2020.

9.2 Vlogo  je  treba poslati s priporočeno pošto na 
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča).

9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 
9.1  tega  javnega  razpisa,  in  vloge,  vložene  po  objavi 
o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 
2020, se zavržejo.

9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se 
zavržejo.

9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, 
označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vlo-
žišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma 
firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka 
javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na na-
čin: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Racionalizacija 
sezonske selitve panjev 2020«.

10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu 
s 30.  in 31. členom Uredbe ter 50., 51.  in 52. členom 
ZKme-1)

10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki  je 
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ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem 
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi za-
poredno številko vloge.

10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 

izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2269/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: Mi-
nistrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, 
št. 78/19 in 85/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), ob-
javlja

javni razpis
za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic  

v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je subvencioniranje 

vzreje čebeljih matic za  leto 2020, katerega namen je 
spodbujanje  vzrejevalcev  čebeljih  matic  k  obsežnejši 
vzreji bolj kakovostnih čebeljih matic. V okviru ukrepa se 
vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira 
vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

1.2 Skupna višina sredstev, namenjena za izvajanje 
ukrepa Subvencioniranje  vzreje  čebeljih matic  za  leto 
2020, znaša do 40.000 eurov.

1.3  Sredstva  bremenijo  proračunski  postavki  Mi-
nistrstva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 20.000 eurov,

– PP  140033  –  Program  ukrepov  v  čebelarstvu 
SLO, v višini do 20.000 eurov.

1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 % sredstev.

2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje če-

beljih matic za leto 2020 so vzrejevalci, ki so v obdobju 
od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019 vsaj za 0,1 odsto-
tek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških 
in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom, 
ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko 
čebelo,  in  vzrejevalci,  ki  izpolnjujejo  pogoje  za  dode-
litev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega 
razpisa.

2.2 Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih ma-
tic, ki vzdržuje  trotovske  linije na plemenilni postaji, ki 
izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene 
v 4. poglavju tega javnega razpisa.

3. Predmet podpore
3.1 Predmet podpore je subvencioniranje vzreje 

čebeljih matic za leto 2020, če so vsaj za 0,1 odstotek 
povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in 
gospodarskih) čebeljih matic v obdobju iz točke 2.1 tega 
javnega razpisa.

3.2 Predmet podpore je tudi dodelitev subvencije 
vzrejevalcem čebeljih matic  za  vzdrževanje  trotovskih 
linij na plemenilni postaji.

4. Pogoji za dodelitev subvencije
4.1 Pogoji za dodelitev subvencije morajo biti iz-

polnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi 
nepovratna  sredstva  za  vzrejo  čebeljih matic  v okviru 
ukrepa Subvencioniranje  vzreje  čebeljih matic  za  leto 
2020 samo na podlagi ene odobrene vloge.

4.2 Pogoji za dodelitev subvencije v okviru ukrepa 
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020 so:

– vlagatelj, ki  je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;

– vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v oseb-
nem stečaju;

– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kme-

tijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kme-
tijstvo in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih 
gospodarstev;

– vlagatelju  mora  biti  izdana  odločba  Ministrstva 
o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za 
vzrejno obdobje od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019, 
za katero vlaga vlogo;

– vlagatelj mora  imeti v obdobju od 1. maja 2018 
do 31. avgusta 2019 čebelje matice vpisane v izvorno 
rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zooteh-
niške standarde za plemensko kranjsko čebelo;

– vlagatelj mora poročati  o  številu  čebeljih  družin 
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebel-
njakov;

– vlagatelju  v  programskem  letu  2020  na  podla-
gi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v ve-
terinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne upo-
rabe zdravil;

– vlagatelj  mora  izvajati  direktni  test  v  selekcij-
skem čebelnjaku v obdobju od 1. maja 2018 do 31. av-
gusta 2019, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana 
rejska organizacija;

– vlagatelj za iste upravičene stroške, kot jih navaja 
v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, ni 
prejel sredstev Evropske unije ali javnih sredstev Repu-
blike Slovenije, pri čemer za javna sredstva Republike 
Slovenije štejejo tudi javna sredstva iz naslova lokalne 
samouprave.

5. Obveznosti prejemnika sredstev
5.1 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentaci-

jo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, še najmanj 
tri  leta  od  dneva  zadnjega  izplačila  sredstev  po  tem 
ukrepu.

5.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji RS za kme-
tijske  trge  in  razvoj  podeželja  (v  nadaljnjem besedilu: 
Agenciji), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim 
nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem 
in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za prido-
bitev sredstev.

5.3 Prejemniku sredstev v programskem obdobju 
2020–2022 do objave  javnega razpisa za posamezno 
programsko leto ne sme biti izdana pravnomočna odloč-
ba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v ve-
terinarski medicini.

5.4 Prejemnik sredstev mora poročati o številu če-
beljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Re-
gister čebelnjakov.

6. Sankcije
6.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
6.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, 

kot to določa točka 5.1 tega javnega razpisa, mora v pro-
račun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

6.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na 
kraju samem, kot to določa točka 5.2 tega javnega razpi-
sa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izpla-
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čana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobje 2020–2022.

6.4 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplači-
lu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR gle-
de nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki ure-
jajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, 
kot to določa točka 5.3 tega javnega razpisa, mora vsa 
izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Sloveni-
je skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik 
sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko 
leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.

6.5 Prejemnika  sredstev,  ki  ne  sporoča podatkov 
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vpis v Register čebelnjakov, kot to določa točka 5.4 tega 
javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa za pro-
gramsko do konca programskega obdobja 2020–2022.

7. Višina sredstev
7.1 Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za 

vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji dodelijo 
sredstva v višini 1.500 EUR.

7.2 Preostala sredstva se v skladu z merili za oce-
njevanje vlog iz 8. poglavja tega javnega razpisa razde-
lijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo 
kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) 
čebeljih matic. Sredstva se razdelijo tako, da se upošte-
va število vzrejenih čebeljih matic od 1. maja 2018 do 
31. avgusta 2019. Upravičencem se dodeli subvencija 
v višini 1,00 euro na čebeljo matico, pri čemer se šteje 
ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih matic.

7.3 Na podlagi petega odstavka 313. člena Zakona 
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNe-
pr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 
63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H; v nadaljevanju: ZDavP-2) 
v zvezi z 70. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. 
US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 
69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19  in 66/19)  je Agencija pri 
izdaji odločb za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih 
matic za leto zavezana izračunati in odtegniti ter plača-
ti predhodno akontacijo dohodnine, kot davčni odtegljaj 
pristojnemu davčnemu organu.

8. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge  bodo  točkovane  glede  na  odstotek  pove-

čanja  vzreje  kakovostnih  plemenskih  (rodovniških  in 
gospodarskih) čebeljih matic v obdobju vzreje čebeljih 
matic, in sicer:

– 10  točk  –  od  0,1 %  do  vključno  1 %  povečanje 
vzreje čebeljih matic;

– 25  točk  –  nad  1 %  do  vključno  3 %  povečanje 
vzreje čebeljih matic;

– 50 točk – nad 3 % povečanje vzreje čebeljih matic.
9. Vloga
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz Pri-

loge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki 
o  vlagatelju,  vključno  s  podpisano  izjavo  vlagatelja  iz 
Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami 
in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega jav-
nega razpisa.

9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

9.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov aktrp@gov.si.

10. Rok in način prijave
10.1 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na 

naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča),  in  sicer  od objave  javnega 
razpisa v Uradnem listu RS do vključno 19. 7. 2020.

10.2 Vloge,  ki  niso  poslane  s  priporočeno  pošto, 
se zavržejo.

10.3 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in  čas  (ura, minuta)  oddaje  priporočene  vloge  na  po-
šti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, 
osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež 
vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpi-
sa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj 
– Vloga na javni razpis: Subvencioniranje vzreje čebeljih 
matic za leto 2020«.

11. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu 
s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51., in 52. členom 
ZKme-1)

11.1 Vloge Agencija odpira in obravnava ter zahte-
vo odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.

11.2 Odpiranje vlog ni javno.
11.3 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 

vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja 
tega javnega razpisa, in sicer v višini iz 7. poglavja ter na 
podlagi meril iz 8. poglavja tega javnega razpisa.

11.4 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 
izda predstojnik Agencije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

0144-2/2020/4 Ob-2272/20

Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 
– ZSVarPre  in 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 
31/18 – ZOA-A), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na 
področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 
113/08 in 45/11) ter v skladu s sklepom, št. 0144-1/2020 
z dne 13. 3. 2020, objavlja Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti

javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje 

institucionalnega varstva v domovih za starejše
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino, social-

ne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,1000 
Ljub ljana.

2. Predmet koncesije: storitve institucionalnega var-
stva za starejše, za okvirno 1100 mest v domovih za 
starejše.

3. Opis storitve
Institucionalno varstvo v domovih za starejše:
Standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje pre-

hrane, tehnično oskrbo in prevoz.
Bivanje  se organizira  v  ogrevanih,  opremljenih  in 

vzdrževanih eno- ali dvoposteljnih sobah. Vključuje za-
gotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno hi-
gieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje pro-
gramov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov 
in pranje, čiščenje ter vzdrževanje oblačil ter osebnega 
in skupnega perila.
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Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in 
postrežbo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju 
primerne hrane in napitkov.

Tehnična oskrba  je organizirana dejavnost za za-
gotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje in-
stitucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja 
opreme, prostorov, objekta in okolice.

Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov 
v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti 
v nujnih primerih za upravičence.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, na-
menjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in 
vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva 
in posebnih oblik varstva.

Varstvo  pomeni  nudenje  pomoči  pri  vzdrževanju 
osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vsta-
janju,  oblačenju,  premikanju,  hoji,  komunikaciji  in  pri 
orientaciji).

Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju 
in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, 
delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivne-
mu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in 
socialnih stisk.

Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s po-
dročja zdravstva, pri čemer mora koncesionar zaposliti 
najmanj kader v skladu s standardi in normativi, dogo-
vorjenimi v Splošnem dogovoru izvajalcev zdravstvenih 
storitev.

Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24 ur) v skladu 
s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih social-
novarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 
104/11, 111/13 in 102/15,76/17, 54/19 in 81/19, v nada-
ljevanju: Pravilnik).

Storitev se lahko izvaja v pogojih, ki so višji od mini-
malnih tehničnih zahtev za izvajanje socialno varstvenih 
storitev v skladu z določili Pravilnika o minimalnih teh-
ničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 67/06, v nadaljevanju: Pravilnik o teh-
ničnih zahtevah), in sicer v primerih, za katere Pravilnik 
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 
5/09 in 6/12, v nadaljevanju: metodologija) dopušča mo-
žnost oblikovanja cene za nadstandardni bivalni prostor.

4. Obseg storitve
V skladu s sklepom, št. 0144-1/2020 z dne 13. 3. 

2020, koncendent razpisuje koncesijo za okvirno 
1100 mest, za uporabnike storitve institucionalnega 
varstva starejših.

Koncesionar bo moral zagotoviti opravljanje kon-
cesije  v  prostorih,  kot  jih  določa  Pravilnik  o  tehničnih 
zahtevah.

5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-
cesija:  koncesija  se  razpisuje  za  območje  Republike 
Slovenije.

6. Uporabniki storitev institucionalnega varstva sta-
rejših, za katere se koncesija razpisuje: uporabniki sto-
ritve so osebe, praviloma starejše od 65 let in so upra-
vičenci na podlagi 8. člena Pravilnika.

7. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
mora začeti izvajati do 31. 12. 2022. Koncesija se po-
deli  za  določen  čas  za  obdobje  40  let,  z  možnostjo 
podaljšanja.

8. Viri financiranja storitev
Storitve oskrbe, ki zajemajo storitve osnovne in so-

cialne oskrbe, plačujejo uporabniki ali drugi zavezanci 
na podlagi dogovora, razen v primerih, ko so na podlagi 
tretjega odstavka 100. člena Zakona o socialnem var-
stvu (v nadaljevanju: ZSV) delno ali v celoti oproščeni 
plačila storitev. Za oprostitve plačila storitev se upora-

bljajo določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev 
pri  plačilih  socialnovarstvenih  storitev  (Uradni  list RS, 
št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 
89/12 in 42/15).

Dodatne storitve v skladu z metodologijo plačujejo 
izključno uporabniki.

Koncesionar lahko za svoje uporabnike izvaja zdra-
vstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo kot del osnov-
ne zdravstvene dejavnosti, skladno s strokovnimi smer-
nicami in s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti. 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja 
financiranje »dni zdravstvene nege« skladno s Splošnim 
dogovorom za aktualno leto, letnimi pogodbami in reali-
zacijo »dni zdravstvene nege«.

9. Način določitve cene
Cene storitev oskrbe za koncesijo oblikuje ponudnik 

v skladu z določili metodologije na dan 1. 3. 2020 ter Od-
redbe o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov 
in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za 
osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s poseb-
nimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih 
in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati 
v cenah storitev (Uradni list RS, št. 9/20).

Ponudnik  oblikuje  cene  ločeno  za  standardne  in 
nadstandardne bivalne prostore. Cena oskrbe na dan 
začetka izvajanja dejavnosti ne sme biti višja od cene 
v ponudbi, usklajene z določili metodologije  ter drugih 
aktov,  veljavnih  na  dan  predložitve  vloge  za  soglasje 
k ceni pred začetkom izvajanja koncesijske dejavnosti. 
V skladu s tretjim odstavkom 101. člena ZSV cene sto-
ritev določi organ upravljanja ponudnika oziroma sama 
fizična oseba, ki mora pred začetkom izvajanja storitve 
k cenam pridobiti tudi soglasje koncedenta.

10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja 
zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu z za-
koni, kolektivnimi pogodbami in drugimi akti, ki veljajo 
za  zaposlene  v  javnih  zavodih  s  področja  socialnega 
varstva.

11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične 

osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

1. da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registri-
rana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, 
oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravlja-
nje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji 
ali, da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

2. da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, ka-
drov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi 
podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija,

3. da ima izdelan podroben program dela izvajanja 
storitve,

4. da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve in
5. da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot 

dokazilo o izpolnjevanju pogojev
Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis morajo 

v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na po-
dročju socialnega varstva predložiti naslednja dokazila 
o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe:

12.1  izjavo,  da  je  pravna  oziroma  fizična  oseba 
registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane kon-
cesije (IP 1),

12.2 izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da 
dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa upora-
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bljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem 
organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet razpisane koncesije (IP 2),

12.3 izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbor-
nice (IP 3),

12.4 organizacijsko shemo s prikazanim številom in 
strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi iz-
obrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, 
da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali 
organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zapo-
slenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo po-
nudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil 
izvajalce v skladu s standardi in normativi (OK),

12.5 projekcijo finančnega poslovanja za petletno 
obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Sloven-
skim računovodskim standardom 26 po različici I (PF 1),

12.6 izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini po 
stanju  iz zemljiško knjižnega vpisa, ali  izjavo o najemu 
objekta oziroma prostora in priloženo najemno pogodbo 
za objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvajanje stori-
tve, ali izjavo o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma 
izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik storitev izva-
jal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih (IP 4),

12.7 lokacijsko informacijo,
12.8 izjavo občine, v kateri se bo izvajala storitev, 

da se strinja z namero ponudnika za opravljanje stori-
tve (IO),

12.9 projektno dokumentacijo za nameravano gra-
dnjo ali nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere 
je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev 
za izvajanje socialnovarstvene storitve (najmanj idejna 
zasnova, skladna z veljavno zakonodajo in investicijski 
program ali projekt za pridobitev gradbenega dovolje-
nja – tlorisi in prerez arhitekture z vrisano razporeditvi-
jo predvidene opreme),

12.10 projekcijo finančnega poslovanja za obdobje 
gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do 
začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov 
v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 
po različici  I (z navedbo in dokazili o virih sredstev za 
dokončanje investicije) (PF2),

12.11 terminski plan o poteku izvajanja investicije 
do začetka izvajanja storitve (TP),

12.12  izjavo  ponudnika  o  predvidenem  začetku 
opravljanja dejavnosti (IP 5),

12.13 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 
1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 
65.000,00 EUR (IB1),

12.14 izračun cene za socialno varstveno storitev, 
oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (IC), s finančnim načrtom, izračunom 
stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja ter 
izračunom stroškov financiranja,

12.15 izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja 
dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil naj-
več v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi 
upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonoda-
je, ki bi imela vpliv na elemente cene (IP 6),

12.16 program dela izvajanja storitve in
12.17 izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo 

za dobro izvedbo posla v višini 1 % od ocenjene vredno-
sti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR, z ve-
ljavnostjo pol leta po začetku izvajanja storitve z vzor-
cem garancije (IB 2).

Finančna in poslovna sposobnost
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazu-

je tako, da prijavi priloži naslednje:

– letne  računovodske  izkaze  za  obdobje  zadnjih 
3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani,

– bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON  –  2  za  pravne  osebe  javnega  prava  in 

zasebnega prava ter
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,

– izjavo  ponudnika  o  njegovi  poslovni  ustreznosti 
(IP 7),

– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali 
rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje 
storitve, oziroma o predvidenih posojilih, ki jih ponudnik 
namerava najeti (IP 8),

– izjavo o morebitnih hipotekah  in drugih stvarnih 
pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da 
hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziro-
ma prostorih ne obstajajo (IP 9),

– izjavo o morebitnih drugih obveznostih (ponudnik 
navede ali morebitno obstojijo še druge obveznosti, ki 
niso zajete v predhodnih točkah) (IP 10).

Kot zadnji računovodski  izkazi za obdobje 3 let  iz 
prve alinee prejšnjega odstavka se štejejo izkazi, s ka-
terimi  ponudnik  razpolaga  na  dan  zaključka  zbiranja 
ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer ureja pripravo 
letnih poročil.

Kot zadnji  revidirani  računovodski  izkazi se šteje-
jo  revidirani  računovodski  izkazi,  s  katerimi  ponudnik 
razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu 
z zakonodajo, ki ureja  revidiranje  letnih poročil. V pri-
meru, da ponudnik ob zaključku zbiranja ponudb z revi-
diranimi računovodskimi izkazi za preteklo leto glede na 
roke v zakonodaji, ki ureja to področje, še ne razpolaga, 
pa  se  kot  zadnji  revidirani  računovodski  izkazi  štejejo 
revidirani računovodski izkazi, ki se nanašajo na pred-
preteklo leto.

Ponudnik, ki mora predložiti  revidirane zadnje  ra-
čunovodske izkaze, mora priložiti tudi revizijsko poročilo 
z mnenjem pooblaščenega revizorja.

V primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in 
da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih 
računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbi-
ranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih 
izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.

Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval 
z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem 
izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za pri-
javo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba 
pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o po-
kritju in viru sredstev za pokritje izgube).

Najemna  pogodba  iz  12.6  alineje  te  točke  mora 
biti  sklenjena  za nedoločen čas  z odpovednim  rokom 
najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši 
od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za 
največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi,  ki urejajo 
stvarno  premoženje  države  in  samoupravnih  lokalnih 
skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodaja-
lec država ali lokalna skupnost.

Ponudnik, ki  je na podlagi zakona že pridobil do-
voljenje za delo, v ponudbi navede številko odločbe in 
datum ter številko vpisa v register zasebnikov in pravnih 
oseb,  ki  opravljajo  socialno  varstvene  storitve.  Fizični 
osebi v tem primeru ni potrebno revidirati računovodskih 
izkazov, če k temu sicer ni zavezana, in ni potrebno pri-
ložiti revizijskega poročila.

Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že iz-
vaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije, 
lahko namesto dokazil iz prve, šeste in sedme alineje 
iz prvega odstavka te točke v ponudbi priloži izjavo, da 
bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije izvajal 
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v prostorih, v katerih na podlagi pridobljene koncesije 
že izvaja enako storitev ter, da mu prostorske možno-
sti  v  skladu  s  predpisi,  ki  urejajo minimalne  tehnične 
pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omo-
gočajo  izvajanje  te  socialnovarstvene  storitve  za  več 
upravičencev.

Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju pogojev 
morajo biti urejena, oštevilčena  in priložena po zgoraj 
navedenem vrstnem redu.

13. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni raz-

pis  predložiti  koncedentu  osebno  ali  priporočeno  po 
pošti, za koncesijo do 1. 10. 2020. Upoštevale se bodo 
ponudbe, ki bodo prispele na sedež Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 1000 Ljub-
ljana, Štukljeva cesta 44 do 1. 10. 2020 do 14. ure. Šteje 
se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila na pošto 
s priporočeno pošiljko oddana najkasneje 1. 10. 2020 
do 14. ure.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis 
v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 
Ljub ljana s pripisom »Prijava za javni razpis za podeli-
tev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega 
varstva v domovih za starejše – ne odpiraj«.

Ponudba s prilogami mora biti v enakem zaporedju 
kot izhaja iz tega javnega razpisa.

Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponu-
dnikom neodprte. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje ozi-
roma spreminja do preteka razpisnega roka. Vse spre-
membe  in  dopolnitve ponudbe morajo  biti  predložene 
v roku in na način, določen v prvem in drugem odstavku 
te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse 
dopolnitve ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristoj-
nemu za podelitev koncesije po preteku razpisnega roka 
in  ne  bodo  pravilno  označene,  bodo  upoštevane  kot 
prepozne oziroma kot nepravilno označene ter vrnjene 
ponudnikom neodprte.

Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za 
podelitev koncesije, po preteku razpisnega roka, je pre-
pozna. Ponudbe, ki bodo prepozne, ali ne bodo popol-
ne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno 
krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali 
če je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane po-
goje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen za podelitev 
koncesije.

14. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 2020 ob 10. uri, 

v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, 1000 Ljub ljana, Štukljeva cesta 44. 
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak predstavnik 
ponudnika z ustreznim pooblastilom.

15. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev 

koncesije uporabil naslednje kriterije in merila:
– pokritosti potreb po upravnih enotah. Pri podelitvi 

bodo pridobili največ točk ponudniki iz upravnih enot, ki 
še nimajo ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo 
starejših;

– lokacija objekta: glede na makrolokacijske in mi-
krolokacijske pogoje, ki jih določa pravilnik o tehničnih 
pogojih;

– kakovost  predloženega programa  izvajanja  sto-
ritev;

– izdano  pravnomočno  gradbeno  dovoljenja  za 
objekt v katerem se bo izvajala koncesija in

– cena storitve.
Pri točkovanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji in 

merila v naslednjem razmerju:

– pokritost potreb – do 25 točk (največ točk prido-
bijo ponudniki iz upravnih enot, ki so najslabše pokrite 
z mrežo javne službe institucionalnega varstva, v skladu 
s pokritostjo  in kriteriji  za  točkovanje, ki so  razvidni  iz 
razpisne dokumentacije);

– makrolokacijski  in  mikrolokacijski  pogoji  –  do 
15 točk (ocenjuje se primernost lokacije v skladu s po-
goji, ki jih določa pravilnik o tehničnih pogojih: urejena 
prometna infrastruktura in dostopnost, konfiguracija ze-
mljišča, dostopnost za gibalno ovirane  ljudi, zelene  in 
rekreacijske  površine  in  vključenost  objekta  v  urbano 
naselje);

– že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje 
za objekt – 10 točk;

– kakovost programa – do 40 točk, in sicer:
– za izvajanje storitve po sodobnih konceptih dela 

(psihosocialni koncept dela usmerjen v uporabnika in 
njegove potrebe), ki so prilagojeni posameznim ciljnim 
skupinam uporabnikov v okviru institucionalnega var-
stva ter za zagotavljanje storitev v skupnosti in drugih 
oblik pomoči uporabnikom in oskrbovalcem v domačem 
okolju – do 5 točk,

– za  izkazovanje organizacije bivanja v manjših 
bivalnih enotah do 12 oseb (gospodinjskih skupin in 
drugo)  na  ločene  organizacijske  enote  (ki  zagotavlja-
jo  zasebnost,  varnost  in  domačnost),  s  samostojnimi 
komunikacijskimi  potmi,  ki  omogočajo  učinkovito  pre-
prečevanje in obvladovanje okužb (v skladu s strokov-
nimi smernicam in navodili Ministrstva za zdravje) – do 
10 točk,

– zagotavljanje  varovanih  oddelkov  po  Zakonu 
o duševnem zdravju – 10 točk

– zagotavljanje izvajanje koncesije v obsegu naj-
manj 1/3 enoposteljnih sob – 5 točk

– zagotavljanje storitev za stanovalce z demenco 
in sorodnimi stanji – do 10 točk;

– cena storitve – do 10 točk (pri čemer dobijo naj-
več točk ponudniki s ceno, ki je nižja od povprečne cene 
oskrbe I v letu 2020, ki znaša 25,17 EUR na oskrbni dan 
oziroma povprečne cene oskrbe IV, ki znaša 37,79 EUR 
na oskrbni dan, ostali pa sorazmerno manj).

16. Točkovanje ponudbe
Ob  enakem  številu  točk,  bodo  imeli  prednost  pri 

izbiri  ponudniki,  ki  bodo prej  začeli  izvajati  dejavnost. 
Ponudniki, ki bodo zbrali manj kot 45 točk, se koncesija 
ne bo podelila, ne glede na število ponudnikov, ki bodo 
izpolnjevali pogoje iz 11. točke tega razpisa.

Ponudnik, ki se prijavlja na razpis z več objekti, se 
za vsak objekt prijavi s samostojno ponudbo.

Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis z objekti na 
več lokacijah, bo točkovanje opravljeno za vsako loka-
cijo posebej.

Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na 
dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljav-
nih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati 
na pripravo dokumentacije ponudnikov.

17. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in 
sklenitev koncesijske pogodbe: minister za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti bo na podlagi 
poročila o pregledu in presoji ponudb strokovne komisi-
je, najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila izbral 
ponudnike,  katerim bo  z  odločbo podelil  koncesijo  za 
opravljanje storitve, ki je predmet koncesije. Z izbranimi 
ponudniki bo sklenjena pogodba o koncesiji po dokonč-
nosti odločbe o podelitvi koncesije.

18. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z na-

menom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji 
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva 
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za  delo,  družino,  socialne  zadeve  in  enake  možno-
sti www.mddsz.gov.si ali  preko elektronskega naslova 
gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za podelitev 
koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v do-
movih  za  starejše  –  informacije).  Odgovori  na  zasta-
vljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na 
spletni  strani:  www.mddsz.gov.si,  vprašanja  se  lahko 
postavljajo do 24. 9. 2020.

Razpisna dokumentacija zajema:
– podrobnejše kriterije in merila za izbiro ponudnikov,
– osnutke pogodb o koncesiji (2),
– obrazce (IP 1, IP 2, IP 3, OK, PF 1, IP 4, IO, PF 2, 

TP, IP 5, IB 1, IC, IP 6, IB 2, IP 7, IP 8, IP 9, IP 10),
– Navodilo za izvajanje metodologije za oblikovanje 

cen socialno varstvenih storitev (za osebe starejše od 
65 let).

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 5442-202/2019/14 Ob-2278/20
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 sprememba-
mi, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), 
Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s sprememba-
mi, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), 
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1), 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 pre-
prečevanju 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 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (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 po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj na-
ložbe 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), Par-
tnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komi-
sijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, 
različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 4.1, 

z dne 11. 12. 2018, Resolucije o Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 
2013–2020 (Uradni list RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1), 
Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobra-
ževanju in usposabljanju (ET 2020), Sporočila komisije 
Evropa 2020, Strategije za pametno, trajnostno in vklju-
čujočo  rast  (Evropska  komisija,  Bruselj,  3.  3.  2010), 
Resolucije Sveta o prenovljenem evropskem programu 
za izobraževanje odraslih (2011/c 372/01), Zakona o iz-
obraževanju  odraslih  (Uradni  list  RS,  št.  6/18),  Zako-
na o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 86/04 in 10/13) 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. 3032-63/2020/9, z dne 15. 6. 2020, 
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem 

strokovnem izobraževanju in izobraževalcev  
v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle 

od 2020 do 2022 (kratek naziv javnega razpisa:  
JR Izpopolnjevanje za VIŠ in NIPO 2020–2022)

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-
na, ki dodeljuje sredstva

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana (v na-
daljnjem besedilu: ministrstvo).

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev 
v  višjem  strokovnem  izobraževanju  in  izobraževalcev 
v neformalnih  izobraževalnih programih za odrasle od 
2020 do 2022 (v nadaljnjem besedilu:  javni razpis) za 
izbor  operacij  delno  financira Evropska  unija,  in  sicer 
iz  Evropskega  socialnega  sklada.  Javni  razpis  za  iz-
bor operacij se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdo-
bju  2014–2020,  v  okviru  10.  prednostne  osi:  Znanje, 
spretnosti  in  vseživljenjsko  učenje  za  boljšo  zaposlji-
vost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega do-
stopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne sku-
pine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah 
učenja,  posodobitev  znanja,  spretnosti  in  kompetenc 
delovne sile  ter spodbujanje prožnih oblik učenja,  tudi 
s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih 
kompetenc;  ter  specifičnega  cilja  10.1.2:  Izboljšanje 
kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med 
usposobljenostjo in potrebami trga dela.

2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je zaposlenim (kot zaposlen se šteje tudi samostojni 
podjetnik – s.p.), ki so prepoznani kot ustrezen kader1 
za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega 
strokovnega  izobraževanja ali v neformalnih  izobraže-
valnih programih za odrasle, omogočiti izboljšanje kom-
petenc  zaradi  potreb  na  trgu  dela,  večje  zaposljivosti 
in mobilnosti med  področji  dela,  osebnega  razvoja  in 
delovanja v sodobni družbi.

1 Kot ustrezen kader so prepoznani posamezniki, ki so 
v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja 
opravljali  izobraževalno delo v programih višjega strokov-
nega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih progra-
mih za odrasle ali ga še opravljajo oziroma so potencialni 
izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom 
izvajalca.

3. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je usposobiti 2.400 zaposlenih, 

da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo 
lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo 
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v programih višjega strokovnega izobraževanja ali nefor-
malnih izobraževalnih programih za odrasle.

Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na 
razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju ne-
skladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter 
prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu ra-
zvoju in delovanju v sodobni družbi.

4. Ciljni skupini
Na osnovi tega javnega razpisa sta opredeljeni na-

slednji ciljni skupini:
1.  Ciljna  skupina  so  zaposleni,  ki  so  prepozna-

ni  kot  ustrezen  kader  za  opravljanje  izobraževalnega 
dela  v  programih  višjega  strokovnega  izobraževanja 
ter potrebujejo izpopolnjevanje znanja zaradi razvojnih 
potreb delodajalcev, zmanjšanja neskladji med usposo-
bljenostjo in potrebami trga dela ter razvoja svoje kari-
ere, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi (v 
nadaljnjem besedilu: udeleženec VIŠ).

2.  Ciljna  skupina  so  zaposleni,  ki  so  prepozna-
ni  kot  ustrezen  kader  za  opravljanje  izobraževalnega 
dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle 
ter potrebujejo izpopolnjevanje znanja zaradi razvojnih 
potreb delodajalcev, zmanjšanja neskladji med usposo-
bljenostjo in potrebami trga dela ter razvoja svoje kari-
ere, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi (v 
nadaljnjem besedilu: udeleženec NIPO).

5. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
Sofinanciranje  programov  izpopolnjevanja  za  za-

poslene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opra-
vljanje  izobraževalnega dela v programih višjega stro-
kovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih 
programih za odrasle,  ter sofinanciranje priprave stro-
kovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpo-
polnjevanju (v nadaljnjem besedilu: strokovne podlage).

Sofinanciranje  programov  izpopolnjevanja  za  za-
poslene in priprava strokovnih podlag je razdeljeno na 
naslednja sklopa:

Sklop A: sofinanciranje izvedbe vsaj treh različnih 
programov izpopolnjevanja za udeležence VIŠ in pripra-
va strokovnih podlag.

Vsak program izpopolnjevanja za udeležence VIŠ 
mora vključevati dve ali več od izključno spodaj nave-
denih vsebin:

a. pedagoško-andragoško izpopolnjevanje,
b. uvajanje in zagotavljanje kakovosti in izpolnjeva-

nje zahtev NAKVIS2,

– potrebno dodatno znanje zaposlenih, ki so prepo-
znani kot ustrezni kadri za opravljanje izobraževalnega 
dela v višjih strokovnih šolah,

– potrebno dodatno znanje v zvezi interdisciplinar-
nim povezovanjem različnih vsebin (npr. medpredmetno 
povezovanje),

– potrebe po izpopolnjevanju znanja po statističnih 
regijah,

– potrebe po  izpopolnjevanju znanja po  izvajalcih 
višješolskih študijskih programov.

b. Teoretski model za vzpostavitev informacijskega 
sistema, ki obsega najmanj:

– modul za sistemsko spremljanje potreb po izpo-
polnjevanju znanja strokovnih delavcev v višjem stro-
kovnem izobraževanju,

– modul za bazo programov izpopolnjevanja znanja 
in učnih vsebin za potrebe samostojnega učenja stro-
kovnih delavcev.

Sklop B: sofinanciranje izvedbe vsaj treh različnih 
programov izpopolnjevanja za udeležence NIPO in pri-
prava strokovnih podlag.

Vsak program izpopolnjevanja za udeležence NIPO 
mora vključevati dve ali več od izključno spodaj nave-
denih vsebin:

a. ugotavljanje izobraževalnih potreb ranljivih sku-
pin odraslih,

b. izbira in uporaba andragoških metod in didaktič-
nih pristopov,

c. spodbujanje timskega dela in samostojnega učenja,
d. povezovanje razvoja pismenosti in temeljnih 

zmožnosti z različnimi življenjskimi področji za dosega-
nje uspešnosti na področju osebne izpolnitve, sodelova-
nja v družbi ter konkurenčnosti in prožnosti v svetu dela,

e. teoretski temelji, ki so pomembni za delo s cilj-
nimi skupinami,

f.  značilnosti  različnih  ciljnih  skupin  (sociološki  in 
antropološki vidiki),

g. spremljanje napredovanja in priprava popisa pri-
dobljenih kompetenc,

h. izvedbeno načrtovanje na ravni skupine in posa-
meznika, ki upošteva značilnosti ranljivih ciljnih skupin 
in odpravlja ovire teh skupin v izobraževanju,

i. poučevanje priseljencev,
j. medkulturne razlike,
k. uporaba informacijsko komunikacijske tehnologi-

je v izobraževanju in e-učenje.
Strokovne podlage morajo vključevat najmanj:
a. Analizo potreb po izpopolnjevanju znanja izobra-

ževalcev odraslih, ki obsega najmanj:
– potrebno dodatno znanje za zaposlene v  javnih 

in  zasebnih  organizacijah  za  izobraževanje  odraslih, 
društvih in združenjih,

– potrebno dodatno znanje zaposlenih, ki so prepo-
znani kot ustrezni kadri za opravljanje izobraževalnega 
dela kot izobraževalci odraslih,

– potrebno  dodatno  znanje  po  vrstah  programov 
(npr. študijski krožki, predupokojitveni programi),

– potrebno  dodatno  znanje  po  vsebinskih  podro-
čjih in interdisciplinarnim povezovanjem različnih vsebin 
(npr. kultura, zdravje, okolje),

– potrebe po izpopolnjevanju znanja po statističnih 
regijah.

b. Teoretski model za vzpostavitev informacijskega 
sistema, ki obsega najmanj:

– modul za sistemsko spremljanje potreb po izpo-
polnjevanju znanja izobraževalcev odraslih v neformal-
nih izobraževalnih programih za odrasle,

– modul za bazo programov izpopolnjevanja znanja 
in učnih vsebin za potrebe samostojnega učenja izobra-
ževalcev odraslih.

2 Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu, https://www.nakvis.si/?lang=en.

c. kakovostno vodenje višje strokovne šole,
d. inovativne metode poučevanja,
e. priprava višješolskih študijskih programov,
f.  spremljanje  in  evalvacija  praktičnega  izobraže-

vanja,
g. sodelovanje z delodajalci,
h. uporaba informacijsko komunikacijske tehnologi-

je v izobraževanju in e-učenje,
i. komuniciranje in odnosi z javnostmi,
j. raba slovenskega jezika,
k. mednarodno sodelovanje in projekti,
l. izvajanje izrednega izobraževanja.
Strokovne podlage morajo vključevati najmanj:
a. Analizo potreb po izpopolnjevanju znanja stro-

kovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju, ki 
obsega najmanj:

– potrebno dodatno znanje za zaposlene strokov-
ne delavce v javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah,

https://www.nakvis.si/?lang=en
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6. Pravila za pripravo in izvedbo programa izpo-
polnjevanja

Program  izpopolnjevanja  iz  točke 5  tega  javnega 
razpisa mora obsegati poleg imena programa izpopol-
njevanja še naslednje elemente:

a. namen programa izpopolnjevanja,
b. ciljna skupina programa izpopolnjevanja,
c. cilje programa izpopolnjevanja,
d. vsebino programa izpopolnjevanja, ki mora vklju-

čevati dve ali več vsebin, določenih v točki 5 tega jav-
nega razpisa,

e. kompetence, ki jih udeleženci VIŠ ali udeleženci 
NIPO pridobijo s programom izpopolnjevanja,

f. trajanje programa izpopolnjevanja,
g. pogoji za vključitev v program izpopolnjevanja,
h. pogoji za zaključek programa izpopolnjevanja,
i. organizacija programa izpopolnjevanja (oblike, 

metode, minimalni obseg individualnega in skupinskega 
dela idr.),

j. znanje izobraževalcev programa izpopolnjevanja 
in/ali opis delovnih izkušenj pri izvajanju tovrstnih pro-
gramov izpopolnjevanja ter

k. spremljanje in evalvacijo.
Prijavitelj za sklop A mora Prijavnici in elaboratu 

priložiti en program izpopolnjevanja za udeležence VIŠ 
(Priloga A k Prijavnici in elaboratu); prijavitelj za sklop 
B pa en program izpopolnjevanja za udeležence NIPO 
(Priloga A k Prijavnici  in elaboratu). Priloženi program 
mora biti obravnavan in potrjen s strani strokovnega 
aktiva ali drugega pristojnega organa pri prijavitelju (Pri-
loga 7 tega javnega razpisa).

Programe izpopolnjevanja iz točke 5 tega javnega 
razpisa pripravljajo in organizirajo konzorcijski partner-
ji. Vsak program izpopolnjevanja mora pred izvedbo 
obravnavati in potrditi strokovni aktiv ali drug pristojni 
organ pri prijavitelju (Priloga 7 tega javnega razpisa). 
Program izpopolnjevanja, ki mora vsebovati elemente 
iz prvega odstavka, točke 6 tega javnega razpisa, hrani 
prijavitelj.

Programi izpopolnjevanja morajo biti obravnavani in 
potrjeni s strani strokovnega aktiva ali drugega pristojne-
ga organa pri prijavitelju najkasneje do konca julija 2021.

Program izpopolnjevanja mora trajati najmanj dvaj-
set ur, pri čemer se vsebina programa izpopolnjevanja, 
v obsegu največ 20 %, lahko prilagaja predznanju in po-
trebam udeležencev VIŠ ali  udeležencev NIPO. Posa-
mezen program izpopolnjevanja se lahko izvede večkrat.

Prilagoditve programa izpopolnjevanja predznanju 
in  potrebam  udeležencev  VIŠ  ali  udeležencev  NIPO 
oblikuje prijavitelj v sodelovanju s konzorcijskimi partner-
ji. Prilagoditev hrani prijavitelj programa izpopolnjevanja.

Konzorcijski partnerji morajo na svojih spletnih 
straneh sproti objavljati najmanj naslednje informacije 
o izvajanju programov izpopolnjevanja na podlagi tega 
javnega  razpisa:  ime programa  izpopolnjevanja,  ciljno 
skupino, ki ji je program izpopolnjevanja namenjen, po-
datke o vpisu, kraj in urnik izvajanja.

V posamezno skupino za izvedbo programa izpo-
polnjevanja  je  lahko  vključenih  največ  petnajst  udele-
žencev.  Če  udeleženec  izstopi  iz  skupine  za  izvedbo 
programa izpopolnjevanja preden je izvedenega 20 % 
programa izpopolnjevanja, se ga lahko nadomesti z dru-
gim udeležencem, sicer pa ne.

Udeleženci  VIŠ  ali  udeleženci  NIPO,  ki  uspešno 
zaključijo  program  izpopolnjevanja,  prejmejo  potrdilo 
izvajalca o opravljenem izpopolnjevanju. Program iz-
popolnjevanja  je uspešno zaključen, če  je udeleženec 
VIŠ ali udeleženec NIPO prisoten najmanj 80 % trajanja 
programa izpopolnjevanja.

Konzorcijski partnerji morajo voditi elektronsko evi-
denco izdanih potrdil o opravljenem programu izpopol-
njevanja, iz katere je razvidna tudi prisotnost udeležen-
cev VIŠ ali udeležencev NIPO v času izvajanja progra-
ma izpopolnjevanja.

Programi izpopolnjevanja, ki se izvajajo na osnovi 
tega javnega razpisa, so za udeležence VIŠ ali udele-
žence NIPO brezplačni.

7. Način in obdobje izvajanja
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzho-

dna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS)  in kohe-
zijski  regiji Zahodna Slovenija  (v nadaljnjem besedilu: 
KRZS).

Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: sred-
stva tega javnega razpisa se delijo glede na lokacijo 
izvajanja aktivnosti na KRVS in KRZS, v razmerju 60 % 
za KRVS in 40 % za KRZS, v odvisnosti od tega, kje po-
samezni konzorcijski partner izvaja aktivnosti.

Izjema so stroški vodenja projektne pisarne za 
sklop A, kjer način delitve sredstev sledi številu usposo-
bljenih v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Aktivnosti posameznega konzorcijskega partnerja 
se lahko izvajajo v regiji kjer je registriran.

Operacije se bodo izvajale v obliki konzorcijev. Kon-
zorcij vodi prijavitelj, ki je vodja konzorcija oziroma po-
slovodeči  konzorcijski  partner.  Za  vodenje  konzorcija 
se organizira projektna pisarna pri prijavitelju. Upravi-
čeni stroški za vodenje projektne pisarne so opredeljeni 
v 17. točki tega javnega razpisa.

Za izvajanje predmeta tega javnega razpisa bodo 
v skladu s pogoji in merili izbrani največ trije konzorciji, 
in sicer:

– za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa največ 
en konzorcij, ki bo deloval v KRVS in v KRZS, z najmanj 
tremi in največ petimi konzorcijskimi partnerji, od katerih 
je en konzorcijski partner poslovodeči;

– za sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa največ 
dva konzorcija, od tega:

– največ en konzorcij v KRVS z najmanj šestimi 
in največ sedmimi konzorcijskimi partnerji, od katerih je 
en konzorcijski partner poslovodeči in

– največ en konzorcij v KRZS z najmanj štirimi in 
največ petimi konzorcijskimi partnerji, od katerih  je en 
konzorcijski partner poslovodeči.

Konzorcijski partnerji v sklopu B morajo biti registri-
rani v isti kohezijski regiji kot prijavitelj.

Obdobje izvajanja operacij tega javnega razpisa je 
od datuma objave tega javnega razpisa do 31. 10. 2022.

Obdobje upravičenih stroškov tega javnega razpisa 
je od datuma objave tega javnega razpisa do 31. 10. 
2022.

Obdobje upravičenih izdatkov tega javnega razpisa 
je od datuma objave tega javnega razpisa do 15. 11. 
2022.

8. Pričakovani kazalniki, spremljanje izvajanja in 
lokacija izvajanja

V okviru tega javnega razpisa bomo spremlja-
li  programsko  specifične  kazalnike  učinka  in  rezul-
tata  in  skupne  kazalnike  učinka  in  rezultata  na  pod-
lagi priloge 1 Uredbe (EU) št. 1304/2013 (dostopna 
na  spletni  strani:  https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1304).

8.1. Programsko specifični  kazalniki  učinka  in  re-
zultata

Pričakovani kazalnik učinka pomeni število vključe-
nih udeležencev v programe izpopolnjevanja, pri čemer 
se posamezniki štejejo večkrat na operacijo, ob vključitvi 
v različne programe izpopolnjevanja. Cilj operacije je na-
mreč, da udeleženec dobi specifična znanja. Pričakuje 
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se, da bo v programe izpopolnjevanja po tem javnem 
razpisu vključenih najmanj 2.400 udeležencev, od tega 
1.440 v KRVS in 960 v KRZS (preglednica 1).

Kazalnike med sklopoma A in B iz točke 5 tega jav-
nega razpisa delimo na:

– Sklop  A:  600  udeležencev  VIŠ,  od  tega  360 
v KRVS in 240 v KRZS.

– Sklop  B:  1.800  udeležencev NIPO,  od  tega  za 
konzorcij v KRVS 1.080 in za konzorcij v KRZS 720 
udeležencev.

Preglednica 1: Kazalnik učinka na ravni tega javnega razpisa

ID Kazalnik učinka  Merska 
enota 

Sklad Kategorija 
regije 

Ciljna vrednost 
(2022) 

Vir podatka Pogostost 
poročanja 

10.10 Število vključenih v programe 
usposabljanj, specializacij, dodatnih 
kvalifikacij in prekvalifikacij

Število ESS Vzhod 1.440 spremljanje Letno 

10.10 Število vključenih v programe 
usposabljanj, specializacij, dodatnih 
kvalifikacij in prekvalifikacij

Število ESS Zahod 960 spremljanje Letno 

Kazalnik rezultata spremlja delež udeležencev VIŠ in 
udeležencev NIPO, ki so uspešno zaključili program izpo-
polnjevanja. Pričakuje se, da bo program izpopolnjevanja 
uspešno zaključilo najmanj 98 odstotkov od vključenih. 
Pri  izračunu  deleža  udeležencev  VIŠ  in  udeležencev 
NIPO, ki uspešno zaključijo program izpopolnjevanja, se 
upošteva število izdanih potrdil o opravljenem izpopol-
njevanju v primerjavi z vsemi vključenimi (preglednica 2).

Preglednica 2: Kazalnik rezultata

ID Kazalnik rezultata Kategorija 
regije 

Merska enota
za kazalnik 

Merska enota 
za izhodišče 
in cilj 

Ciljna 
vrednost 
(2022)

Vir podatkov Pogostost 
poročanja 

10.4 Delež zaposlenih, ki 
so uspešno končali 
usposabljanje, se 
dokvalificirali, specializirali 
ali prekvalificirali 

Vzhod odstotek Razmerje 98 spremljanje Enkrat letno 

10.4 Delež zaposlenih, ki 
so uspešno končali 
usposabljanje, se 
dokvalificirali, specializirali 
ali prekvalificirali 

Zahod odstotek razmerje 98 spremljanje Enkrat letno 

Ostali podatki za spremljanje in evalviranje kazal-
nikov  so  navedeni  v  prilogi  5:  Seznam  kazalnikov  in 
dokazil za njihovo spremljanje.

8.2. Skupni kazalniki učinka in rezultata
Javni razpis spremlja tudi skupne kazalnike po prilogi 

1 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Skupne kazalnike učinka se 
spremlja ob prvem vstopu udeleženca v operacijo. Udele-
ženec izpolni vprašalnik, ki je priloga 7 Navodil Ministrstva 
za  izobraževanje,  znanost  in  šport  za  izvajanje  opera-
cij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni stra-
ni:  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluz-
ba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077. Navedena 
navodila so tudi del razpisne dokumentacije.

Skupni kazalniki rezultata pa se delijo na takojšnje 
kazalnike rezultata, ki se ugotavljajo do štiri tedne po 
izstopu udeleženca iz operacije, in dolgoročne kazalni-
ke rezultata, ki se ugotavljajo šest mesecev po izstopu 
udeleženca iz operacije.
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8.3. Lokacija izvajanja
Operacije izpopolnjevanja udeležencev VIŠ in ude-

ležencev NIPO se bodo izvajale v KRVS in v KRZS.
Za sklop A: izpopolnjevanje udeležencev VIŠ
Lokacija izvajanja operacije za sklop A pomeni, da 

bo izbrani prijavitelj izvedel programe na lokaciji KRVS 
za 360 udeležencev VIŠ in na lokaciji v KRZS za 240 
udeležencev VIŠ, pri čemer ni pomembno, iz katere re-
gije prihajajo udeleženci VIŠ.

Za sklop B: izpopolnjevanje udeležencev NIPO
Lokacija  izvajanja operacij za sklop B pomeni, da 

bo izbrani prijavitelj KRVS izvedel programe na lokaciji 
KRVS  za  1.080  udeležencev  NIPO  in,  da  bo  izbrani 
prijavitelj KRZS izvedel programe na lokaciji v KRZS 
za 720 udeležencev NIPO, pri čemer ni pomembno iz 
katere regije prihajajo udeleženci NIPO.

9. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije 

prijavi  v  obliki  konzorcija  kot  poslovodeči  konzorcijski 
partner in odda vlogo na javni razpis v imenu vseh kon-
zorcijskih partnerjev.

Na Sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa lahko 
kot poslovodeči konzorcijski partner kandidira Skupnost 
višjih strokovnih šol in javni zavod, ki izvaja višješolski 
študijski program.

Konzorcijski partner v tem sklopu je lahko javni 
zavod, ki izvaja višješolski študijski program in zasebna 
višja strokovna šola.

Na Sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa lahko 
kot poslovodeči konzorcijski partner kandidira skupnost 
javnih  organizacij  za  izobraževanje  odraslih  in  javna 
organizacija za izobraževanje odraslih.

Konzorcijski partner je lahko javna organizacija za 
izobraževanje odraslih, zasebna organizacija za izobra-
ževanje odraslih in društvo, katerega glavna dejavnost 
je strokovno delo na področju izobraževanja odraslih, ki 
ima dejavnost izobraževanja odraslih opredeljeno v svo-
jem temeljnem aktu in ima status društva v javnem inte-
resu na področju vzgoje in izobraževanja.

9.1. Splošni pogoji prijavitelja
Prijavitelj na sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa 

mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji: Dokazila:
1. (a) Skupnost višjih strokovnih šol, ki je registrirana za opravljanje 

dejavnosti strokovnih združenj pod šifro 94.120 pri pristojnem sodišču in 
izvaja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije.
(b) Javni zavod, ki izvaja višješolski študijski program in je registriran za 
opravljanje višješolskega izobraževanja pod šifro 85.421.

(a, b) izpis iz AJPES-a, iz 
katerega je razvidna ustrezna šifra 
dejavnosti*

2. 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.

– Prijavnica in elaborat: podpisana 
Izjava prijavitelja 

3. Ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev prijavitelja 
poravnave vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, ki 
ureja davčni postopek oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti 
ne znaša 50,00 eurov ali več.

– potrdilo Finančne uprave RS 
o plačanih obveznostih**,
– Prijavnica in elaborat: podpisana 
Izjava prijavitelja 

4. Mu ni bila, vključno njegovi odgovorni osebi, izrečena pravnomočna 
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem 
odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 
in 14/18).

– dokazilo Ministrstva za 
pravosodje o nekaznovanosti***,
– Prijavnica in elaborat: podpisana 
Izjava prijavitelja

* Če prijavitelj na bo predložil dokazila, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo 

po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
*** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobilo ministrstvo 

po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
Prijavitelj na sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji: Dokazila:
1. (a) Skupnost javnih organizacij za izobraževanje odraslih, ki je registrirana 

za opravljanje dejavnosti strokovnih združenj pod šifro 94.120 pri 
pristojnem sodišču in izvaja svoje dejavnosti na območju Republike 
Slovenije.
(b) Javna organizacija za izobraževanje odraslih, ki je registrirana za 
opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem 
sodišču in izvaja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije3. 

(a, b) izpis iz AJPES-a, iz 
katerega je razvidna ustrezna šifra 
dejavnosti*

2. 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.

– Prijavnica in elaborat: podpisana 
Izjava prijavitelja

3. Ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev prijavitelja 
poravnave vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, ki 
ureja davčni postopek oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti 
ne znaša 50,00 eurov ali več.

– potrdilo Finančne uprave RS 
o plačanih obveznostih**,
– Prijavnica in elaborat: podpisana 
Izjava prijavitelja 

3 Javna organizacija se lahko ustanovi kot javni zavod za izobraževanje odraslih ali organizira kot organizacijska enota 
drugega javnega zavoda, ki ga je ustanovila samoupravna lokalna skupnost (27. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Urad-
ni list RS, št. 6/18))
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Pogoji: Dokazila:
4. Mu ni bila, vključno njegovi odgovorni osebi, izrečena pravnomočna 

sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem 
odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 
in 14/18).

– dokazilo Ministrstva za 
pravosodje o nekaznovanosti***,
– Prijavnica in elaborat: podpisana 
Izjava prijavitelja

5. Je registriran v isti kohezijski regiji kot konzorcijski partnerji.  – izpis iz AJPES-a, iz katerega je 
razvidna lokacija registracije*,

* Če prijavitelj na bo predložil dokazila, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo 

po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
*** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobilo ministrstvo 

po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
9.2. Splošni pogoji za konzorcijske partnerje brez prijavitelja
Konzorcijski partnerji v sklopu A iz točke 5 tega javnega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji: Dokazila:
1. (a) Javni zavod, ki izvaja višješolski študijski program in je registriran za 

opravljanje višješolskega izobraževanja pod šifro 85.421.
(b) Zasebna višja strokovna šola, ki je registrirana za opravljanje 
višješolskega izobraževanja pod šifro 85.421.

(a, b) izpis iz AJPES-a, iz 
katerega je razvidna ustrezna šifra 
dejavnosti*,

2. 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.

– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju 
splošnih pogojev konzorcijskih 
partnerjev brez prijavitelja

3. Ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih 
partnerjev brez prijavitelja poravnane vse davke, prispevke in druge 
dajatve, določene z zakonom, ki ureja davčni postopek oziroma vrednost 
neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več.

– potrdilo Finančne uprave RS 
o plačanih obveznostih**,
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju 
splošnih pogojev konzorcijskih 
partnerjev brez prijavitelja 

4. Mu ni bila, vključno njegovi odgovorni osebi, izrečena pravnomočna 
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem 
odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 
in 14/18).

– dokazilo Ministrstva za 
pravosodje o nekaznovanosti***,
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju 
splošnih pogojev konzorcijskih 
partnerjev brez prijavitelja 

* Če prijavitelj na bo predložil dokazila, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo 

po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
*** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobil ministrstvo 

po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
Konzorcijski partnerji v sklopu B iz točke 5 predmeta tega javnega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji: Dokazila:
1. (a) Javna organizacija za izobraževanje odraslih, ki je registrirana za 

opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem 
sodišču in izvaja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije4.
(b) Zasebna organizacija za izobraževanje odraslih, ki je registrirana 
za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem 
sodišču in izvaja svoje dejavnosti na območju Republike Slovenije.
(c) Društvo, katerega glavna dejavnost je strokovno delo na področju 
izobraževanja odraslih, ki ima dejavnost izobraževanja odraslih 
opredeljeno v svojem temeljnem aktu in ima status društva v javnem 
interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

– (a, b, c) izpis iz AJPES-a, iz 
katerega je razvidna ustrezna šifra 
dejavnosti*,
– (c) temeljni akt društva,
– (c) status društva v javnem 
interesu na področju vzgoje 
in izobraževanja bo preverilo 
ministrstvo

2. Za stroške, ki so predmet 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.

– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju 
splošnih pogojev konzorcijskih 
partnerjev brez prijavitelja 

3. Ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev konzorcijskih 
partnerjev brez prijavitelja poravnave vse davke, prispevke in druge 
dajatve, določene z zakonom, ki ureja davčni postopek oziroma vrednost 
neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 eurov ali več.

– potrdilo Finančne uprave RS 
o plačanih obveznostih**,
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju 
splošnih pogojev konzorcijskih 
partnerjev brez prijavitelja 

4 Javna organizacija se lahko ustanovi, kot javni zavod za izobraževanje odraslih ali organizira kot organizacijska eno-
ta drugega javnega zavoda, ki ga je ustanovila samoupravna lokalna skupnost (27. člen Zakona o izobraževanju odraslih 
(Urad ni list RS, št. 6/18))
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Pogoji: Dokazila:
4. Mu ni bila, vključno njegovi odgovorni osebi, izrečena pravnomočna 

sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem 
odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 
in 14/18).

– dokazilo Ministrstva za 
pravosodje o nekaznovanosti***,
– Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju 
splošnih pogojev konzorcijskih 
partnerjev brez prijavitelja 

5. Je registriran v isti kohezijski regiji kot prijavitelj. – izpis iz AJPES-a, iz katerega je 
razvidna lokacija registracije*,

* Če prijavitelj na bo predložil dokazila, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo 

po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
*** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobil ministrstvo 

po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.

Pogoji za ugotavljanje upravičenosti:
– skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi 

in prednostne naložbe (pogoj se bo preverjal v točkah 
2.1.2 in 2.2.3 Prijavnice in elaborata),

– izkazovanje  realne  izvedljivosti  v  obdobju,  za 
katerega velja podpora, in ustreznost ter sposobnost 
upravičencev (pogoj se bo preverjal v točkah 2.2 in 2.3 
Prijavnice in elaborata),

– izkazovanje ustreznosti ciljne skupine (pogoj se 
bo preverjal v točki 2.1.1. Prijavnice in elaborata),

– izkazovanje potrebe po programih izpopolnjeva-
nja za ciljno skupino (pogoj se bo preveril v točki 2.1.1 
Prijavnice in elaborata).

V nadaljnjem postopku izbire bo upoštevana le 
vloga, ki izpolnjuje vse zgoraj navedene splošne pogoje 
in pogoje za ugotavljanje upravičenosti, v nasprotnem 
primeru bo vloga zavrnjena.

Prijavitelj v vlogi priloži s strani vseh partnerjev kon-
zorcija podpisano konzorcijsko pogodbo (Priloga 2: Vzo-
rec konzorcijske pogodbe), s katero se partnerji konzor-
cija dogovorijo o načinu delitve sredstev ustanovljenega 
konzorcija, ki jih v primeru uspešne izbire na javnem raz-
pisu dodeli ministrstvo za sofinanciranje projekta, uredijo 
medsebojne pravice in obveznosti, vključno s solidarno 
odgovornostjo,  in  določijo  pogoje,  pravice  in  obvezno-
sti tudi v zvezi z morebitnim odstopom posameznega 

konzorcijskega partnerja. V primeru,  če  je  z odstopom 
posameznega konzorcijskega partnerja skupno število 
partnerjev manjše kot 3 za Sklop A ali manjše kot 6 za 
konzorcij v KRVS Sklopa B oziroma manjše kot 4 za kon-
zorcij v KRZS Sklopa B (točka 7 tega javnega razpisa), 
v konzorcij vstopi nov konzorcijski partner, ki mora izpol-
njevati splošne pogoje konzorcijskih partnerjev brez prija-
vitelja iz točke 9.2. tega javnega razpisa. Vzorec konzor-
cijske pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.

Natančnejša navodila so opredeljena v točki 5 Na-
vodil za prijavo na ta javni razpis. Prijavitelj lahko odda 
samo eno vlogo. Konzorcijski partnerji, vključno s prija-
viteljem, ne morejo biti vključeni kot konzorcijski partner 
pri drugih prijaviteljih tega javnega razpisa. V kolikor se 
ugotovi, da je en konzorcijski partner, vključno s prijavi-
teljem, vključen v več vlogah, se upošteva tista vloga, ki 
je prispela prva, vse ostale se zavržejo.

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

Formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje 
v skladu z določbami tega javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije, bo ocenila komisija za izvedbo postopka 
tega javnega razpisa po merilih za ocenjevanje vlog.

Postopek ocenjevanja posameznih vlog bo izveden 
po naslednjih merilih:

Zap. 
št.

Merilo Št.
točk

1. Kakovost predlaganega projekta 24
1.1 Program izpopolnjevanja udeležencev VIŠ ali udeležencev NIPO (tč. 2.1.3 Prijavnice in elaborata ter 

Priloga A k Prijavnici in elaboratu)
− prijavljeni program izpopolnjevanja ima podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente 12
− prijavljeni program izpopolnjevanja nima podrobno in razumljivo razdelanih do pet elementov 8
− prijavljeni program izpopolnjevanja nima podrobno in razumljivo razdelanih šest ali več elementov 0

1.2 Načrt priprave strokovnih podlag (tč. 2.1.4 Prijavnice in elaborata)
− prijavljena dispozicija ima podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente 12
− prijavljena dispozicija nima podrobno in razumljivo razdelanih do dveh zahtevanih elementov 8
− prijavljena dispozicija nima podrobno in razumljivo razdelanih tri ali več elementov 0

2. Načrt za izvedbo projekta  33
2.1 Organizacijski in terminski ter finančni načrt projekta za konzorcij (tč. 2.2.1 Prijavnice in elaborata in 

Priloga B k Prijavnici in elaboratu ter Priloga 1 k javnemu razpisu)
− načrt ima podrobno in razumljivo razdelane vse potrebne elemente, 12
− načrt ima pomanjkljivo razdelane potrebne elemente ali so le-ti delno medsebojno usklajeni 8
− načrt nima vseh potrebnih elementov ali le-ti niso medsebojno usklajeni 0
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Zap. 
št.

Merilo Št.
točk

2.2 Aktivnosti za spodbujanje vključevanja udeležencev VIŠ ali udeležencev NIPO v programe (tč. 2.2.2 
Prijavnice in elaborata)
− načrt vključuje vsaj pet aktivnosti za spodbujanje vključevanja udeležencev, ki so pojasnjene in razdelane 7
− načrt vključuje tri do štiri aktivnosti za spodbujanje vključevanja udeležencev, ki so pojasnjene in razdelane 5
− načrt vključuje dve aktivnosti za spodbujanje vključevanja udeležencev, ki sta pojasnjeni in razdelani 3
− načrt vključuje eno ali manj aktivnosti za spodbujanje vključevanja udeležencev, ki je pojasnjena in 
razdelana

0

2.3 Spremljanje doseganja ciljev ter pričakovanih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata (tč. 2.2.3 
Prijavnice in elaborata)
− načrt vključuje vsaj pet aktivnosti za spremljanje doseganja ciljev ter pričakovanih kazalnikov učinka 
in kazalnikov rezultata, ki so pojasnjene in razdelane

6

− načrt vključuje tri do štiri aktivnosti za spremljanje doseganja ciljev ter pričakovanih kazalnikov učinka 
in kazalnikov rezultata, ki so pojasnjene in razdelane

4

− načrt vključuje dve aktivnosti za spremljanje doseganja ciljev ter pričakovanih kazalnikov učinka 
in kazalnikov rezultata, ki sta pojasnjeni in razdelani

2

− načrt vključuje eno ali manj aktivnosti za spremljanje doseganja ciljev ter pričakovanih kazalnikov 
učinka in kazalnikov rezultata, ki je pojasnjena in razdelana

0

2.4 Sedež konzorcijskih partnerjev v obmejnem problemskem območju5 (tč. 1.1 in 1.3 Prijavnice in elaborata)
− vsi konzorcijski partnerji imajo sedež v obmejnem problemskem območju 4
− polovica ali več kot polovica konzorcijskih partnerjev ima sedež v obmejnem problemskem območju 2
− manj kot polovica konzorcijskih partnerjev ima sedež v obmejnem problemskem območju 0

2.5. Inovativni pristopi organizacije in izvedbe programov izpopolnjevanja (tč. 2.2.4 Prijavnice in elaborata)
− načrt vključuje dva inovativna pristopa, ki sta pojasnjena 4
− načrt vključuje en inovativen pristop, ki je pojasnjen 2
− prijavitelj v načrtu ne pojasnjuje inovativnega pristopa 0

3. Izkušnje in reference za izvedbo projekta 12
3.1 Izkušnje prijavitelja z izvajanjem projektov povezanih z višjim strokovnim izobraževanjem (sklop A) ali 

projektov povezanih z neformalnim izobraževanjem odraslih (sklop B) v obdobju od 2016 do 2019, kot 
upravičenec ali partner (za vsako izvajanje je potrebo priložiti ustrezno dokazilo6 kot prilogo k Prijavnici 
in elaboratu) (tč. 2.3.1 Prijavnice in elaborata)
− izvajalec dveh projektov 6
− izvajalec enega projekta 3
− ni izvajal projektov 0

3.2 Izkušnje konzorcijskih partnerjev (brez prijavitelja) z izvajanjem višjega strokovnega izobraževanja 
(sklop A) ali neformalnih izobraževalnih programov za odrasle (sklop B) od 2016 do 2019 (dokazilo za 
sklop B je navedba delujoče spletne strani v Prijavnici in elaboratu, iz katere bo ministrovo preverilo 
resničnost navedbe) (tč. 2.3.2 Prijavnice in elaborata)
− vsi konzorcijski partnerji so izvajali navedene programe 6
− polovica ali več kot polovica konzorcijskih partnerjev je izvajala navedene programe 3
− manj kot polovica konzorcijskih partnerjev je izvajala navedene programe 0

4. Prispevanje k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd. ter zagotavljanju 
trajnosti predvidenih učinkov in rezultatov projekta

4

4.1 Prispevek aktivnosti k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov, ipd. ter 
zagotavljanju trajnosti predvidenih učinkov in rezultatov projekta (tč. 2.4.1 Prijavnice in elaborata)
− v Prijavnici in elaboratu sta navedena dva primera, ki izkazujeta prispevek operacije k doseganju 
področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd. ter zagotavljanju trajnosti predvidenih učinkov 
in rezultatov projekta

4

− v Prijavnici in elaboratu je naveden en primer, ki izkazuje prispevek operacije k doseganju področnih 
strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd. ter zagotavljanju trajnosti predvidenih učinkov in 
rezultatov projekta

2

− v Prijavnici in elaboratu ni navedenih primerov, ki bi izkazovali prispevek k doseganju področnih 
strategij, resolucij, nacionalnih programov ipd. ter zagotavljanju trajnosti predvidenih učinkov in 
rezultatov projekta

0

Največje skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt 73

5 Glede na določbe prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11, 57/12 in 46/16) in merila iz 2. in 3. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 
97/12, 24/15 in 35/17) ter ob upoštevanju najnovejših razpoložljivih podatkov o vrednostih meril se v obmejna problemska 
območja uvrstijo občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, 
Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrov-
ci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, 
Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, 
Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podleh-
nik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Po-
horju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, 
Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

6 Vloga brez priloženih dokazil prejme 0 točk.
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Najvišje možno skupno število  točk, s katerimi se 
lahko oceni posamezno vlogo, je triinsedemdeset točk 
iz vseh štirih sklopov meril.

Po zaključenem ocenjevanju vlog po merilih bo pri-
pravljen predlog izbora prijaviteljev. Obravnavani bodo 
prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj sedeminpetdeset 
točk. Prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj sedeminpetde-
set točk, bodo razvrščeni na prijavitelje za sklop A in na 
prijavitelje za sklop B.

Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali  vse  razpisne  pogoje,  izbrani  največ  tri-
je  prijavitelji  z  največ  točkami,  od  teh  največ  en  za 
sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa, in največ dva 
za sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa (en v KRVS 
in en v KRZS).

Izbor prijaviteljev za sklop A bo potekal po nasle-
dnjem postopku:

1. Za sklop A bo  izbran največ en prijavitelj,  ki bo 
dosegel najvišje število točk izmed prijaviteljev na sklop A.

2.  Če  bo  več  prijaviteljev,  ki  bodo  dosegli  enako 
število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel večje skupno 
število točk pri merilih pod točko 1.

3. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim šte-
vilom točk, bo  izbran tisti, ki bo dosegel večje skupno 
število točk pri merilih pod točko 2.

4. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim števi-
lom točk, bo o izboru odločil žreb, ki bo javen.

Izbor prijaviteljev za sklop B bo potekal po nasle-
dnjem postopku:

1. Prijavitelji na sklop B, ki bodo dosegli najmanj se-
deminpetdeset točk, bodo razvrščeni v KRVS in KRZS 
glede na sedež prijavitelja,

2.  V  KRVS  bo  izbran  največ  en  prijavitelj,  ki  bo 
dosegel najvišje število točk izmed prijaviteljev v KRVS 
na sklop B.

3.  V  KRZS  bo  izbran  največ  en  prijavitelj,  ki  bo 
dosegel najvišje število točk izmed prijaviteljev v KRZS 
na sklop B.

4. Če bo v posamezni kohezijski regiji več prijavi-
teljev, ki bodo dosegli enako število točk, bo izbran tisti, 
ki bo dosegel večje skupno število točk pri merilih pod 
točko 1.

5. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim šte-
vilom točk, bo  izbran tisti, ki bo dosegel večje skupno 
število točk pri merilih pod točko 2.

6. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim števi-
lom točk, bo o izboru odločil žreb, ki bo javen.

Podrobnejši postopek izbora je opredeljen v 13. toč-
ki navodil za prijavo.

O izboru na predlog komisije odloči minister, pristo-
jen za izobraževanje, znanost in šport.

Če  izbrani prijavitelj v  roku, določenim s sklepom 
o izboru, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, komisi-
ja za izvedbo postopka tega javnega razpisa predlaga 
ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je 
naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.

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

Višina sredstev, ki je na razpolago za ta javni razpis, 
je skupno do 1.248.945,75 EUR, od tega po posame-
znih programskih območjih in po posameznih proračun-
skih letih:

– za proračunsko  leto 2020: 300.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 180.000,00 EUR, 
od tega:

– 144.000,00  EUR  s  PP  150044  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 36.000,00  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 120.000,00 EUR, 
od tega:

– 96.000,00  EUR  s  PP  150045  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 24.000,00  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)

– za proračunsko  leto 2021: 648.945,75 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 389.367,45 EUR, 
od tega:

– 311.493,96  EUR  s  PP  150044  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 77.873,49  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 259.578,30 EUR, 
od tega:

– 207.662,64  EUR  s  PP  150045  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 51.915,66  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)

– za proračunsko  leto 2022: 300.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 180.000,00 EUR, 
od tega:

– 144.000,00  EUR  s  PP  150044  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 36.000,00  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 120.000,00 EUR, 
od tega:

– 96.000,00  EUR  s  PP  150045  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 24.000,00  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
ta javni razpis za KRVS znaša največ 749.367,45 EUR, 
za KRZS pa največ 499.578,30 EUR.

Za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa je sku-
pna okvirna vrednost, največ: 376.315,26 EUR, od tega 
po posameznih programskih območjih in po posameznih 
proračunskih letih:

– za  proračunsko  leto  2020:  90.391,90  EUR,  od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 54.235,14 EUR, 
od tega:

– 43.388,11  EUR  s  PP  150044  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 10.847,03  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 36.156,76 EUR, 
od tega:

– 28.925,41  EUR  s  PP  150045  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
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– 7.231,35  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Izbolj-
šanje  kompetenc  in  spodbujanje  prožnih  oblik  uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)

– za proračunsko  leto 2021: 195.531,45 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 117.318,87 EUR, 
od tega:

– 93.855,10  EUR  s  PP  150044  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 23.463,77  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 78.212,58 EUR, 
od tega:

– 62.570,06  EUR  s  PP  150045  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 15.642,52  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)

– za  proračunsko  leto  2022:  90.391,90  EUR,  od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 54.235,14 EUR, 
od tega:

– 43.388,11  EUR  s  PP  150044  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 10.847,03  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 36.156,76 EUR, 
od tega:

– 28.925,41  EUR  s  PP  150045  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 7.231,35  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Izbolj-
šanje  kompetenc  in  spodbujanje  prožnih  oblik  uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

Za sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa je sku-
pna okvirna vrednost največ: 872.630,49 EUR.

Skupna okvirna vrednost za konzorcij v KRVS, sklo-
pa  B  iz  točke  5  tega  javnega  razpisa,  znaša  največ: 
523.578,29 EUR, od tega posameznih programskih ob-
močjih in po posameznih proračunskih letih:

– za proračunsko  leto 2020: 125.764,86 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo: 125.764,86 EUR, 
od tega:

– 100.611,89  EUR  s  PP  150044  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 25.152,97  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
– za proračunsko  leto 2021: 272.048,58 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 272.048,58 EUR, 

od tega:
– 217.638,86  EUR  s  PP  150044  PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 54.409,72  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
– za proračunsko  leto 2022: 125.764,86 EUR, od 

tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 146.283,71 EUR, 
od tega:

– 100.611,89  EUR  s  PP  150044  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 25.152,97  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
Skupna okvirna vrednost za konzorcij v KRZS, sklo-

pa  B  iz  točke  5  tega  javnega  razpisa,  znaša  največ: 
349.052,20 EUR, od tega posameznih programskih ob-
močjih in po posameznih proračunskih letih:

– za  proračunsko  leto  2020:  83.843,24  EUR,  od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
– za zahodno kohezijsko regijo 83.843,24 EUR, 

od tega:
– 67.074,59  EUR  s  PP  150045  PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 16.768,65  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

– za proračunsko  leto 2021: 181.365,72 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
– za zahodno kohezijsko regijo 181.365,72 EUR, 

od tega:
– 145.092,58  EUR  s  PP  150045  PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 36.273,14  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

– za  proračunsko  leto  2022:  83.843,24  EUR,  od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 0,00 EUR.
– za zahodno kohezijsko regijo 83.843,24 EUR, 

od tega:
– 67.074,59  EUR  s  PP  150045  PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 16.768,65  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

Ministrstvo  si  pridržuje  pravico,  da  glede  na  raz-
položljiva  sredstva  po  posameznih  proračunskih  letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja. V kolikor se  izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

12. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja do-
voljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

13. 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 datuma objave javnega razpisa do dne 
31. 10. 2022.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila raču-
nov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od da-
tuma objave tega javnega razpisa do dne 15. 11. 2022.

Obdobje  upravičenosti  lahko ministrstvo  podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.
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14. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
a. Javni razpis za izbor operacije »Izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju 
in  izobraževalcev v neformalnih programih za odrasle 
v obdobju 2020 do 2022«

b. Navodila za prijavo na javni razpis »Izpopolnje-
vanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobra-
ževanju  in  izobraževalcev v neformalnih programih za 
odrasle v obdobju 2020–2022«,

c. Obrazec za oddajo vloge (obrazec se nalepi na 
ovojnico, ki vsebuje vlogo),

d. Prijavnico in elaborat s prilogama,
– Priloga A: Program izpopolnjevanja
– Priloga B: Organizacijski in terminski načrt
e. Prilogo 1: Finančni načrt,
f. Prilogo 2: Vzorec konzorcijske pogodbe,
g. Prilogo 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
h. Prilogo 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 

konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja,
i. Prilogo 5: Seznam kazalnikov in dokazil za njiho-

vo spremljanje,
j. Prilogo 6: Obračun SSE programov,
k. Prilogo 7: Izjava strokovnega aktiva ali drugega 

pristojnega organa o ustreznosti programa izpopolnje-
vanja,

l. Prilogo 8: Varovanje osebnih podatkov na ravni 
izvedbe javnega razpisa,

m. Prilogo 9: Izjava udeleženca programa izpopol-
njevanja,

n. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske po-
litike  v  programskem  obdobju  2014–2020  s  prilogami 
(objavljena  na  spletni  strani:  https://www.gov.si/drzav-
ni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-zna-
nost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezij-
ske-politike/#e33077/),

o. Navodila organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2014–2020, objavljena na spletni strani: 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Vloga  se  šteje  kot  formalno  popolna,  če  vsebuje 
naslednje  popolno  izpolnjene,  podpisane  in  žigosane 
obrazce ter dokazila:

– Prijavnico in elaborat s prilogama in dokazili:
– Priloga A: Program izpopolnjevanja,
– Priloga B: Organizacijski in terminski načrt,
– Temeljni akt društva7.

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

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

17. 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) obdo-
bju. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu 
z  veljavnim  zakonom,  ki  ureja  izvrševanje  proračuna 
Republike Slovenije.

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
a. standardni stroški na enoto za izvajanje progra-

mov,
b. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 

(stroški plač, prispevki in stroški za službena potovanja),
c. strošek storitev zunanjih izvajalcev (delo po po-

godbi o opravljanju storitev, delo po podjemi pogodbi, 
delo preko študentskega servisa, delo po avtorski po-
godbi in drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev) in

d. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 
15 %  od  neposrednih  upravičenih  stroškov  za  osebje 
(brez dokazil) skladno z 68(1)(b) členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

Davek  na  dodano  vrednost  (DDV)  ni  upravičen 
strošek.

a. Upravičen strošek za izvajanje programov izpo-
polnjevanj (za poslovodečega in konzorcijske partnerje) 
je standardni strošek na enoto za izvajanje programov

Sofinanciranje stroškov za izvajanje programov iz 
točke 5  tega  javnega  razpisa pri poslovodečem kon-
zorcijskem partnerju in konzorcijskih partnerjih v okviru 
tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standar-
dnega obsega stroška na enoto (poenostavljena obli-
ka  stroška),  skladno  s  členom 67(1)(b) Uredbe  (EU) 
št. 1303/203 in s pravili Evropske kohezijske politi-
ke, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike v program-
skem  obdobju  2014–2020  in  Navodili  Ministrstva  za 
izobraževanje,  znanost  in  šport  za  izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020.

Ministrstvo  je  sprejelo  Metodologijo  za  določitev 
višine  stroška  na  enoto  v  okviru  Javnega  razpisa  za 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokov-
nem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih iz-
obraževalnih programih  za odrasle od 2020 do 2022, 
št. 5442-202/2019/6 z dne 11. 3. 2020, ki določa: stan-
dardni strošek na enoto za namen izpopolnjevanj, in 
sicer 6,25 EUR na udeleženca na eno pedagoško uro 
(45 minut) programa izpopolnjevanja.

Za uveljavljanje standardnega stroška na uro izved-
be programa izpopolnjevanja na udeleženca so potreb-
na najmanj naslednja dokazila:

– program izpopolnjevanja,
– lista prisotnosti s podpisi udeležencev,  iz katere 

je  razvidno  število  ur,  ki  jih  je  posamezni  udeleženec 
obiskal,

– obračun stroška na enoto,
– dokazilo, da je udeleženec zaposlen,
– dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustre-

zen kader  za opravljanje  izobraževalnega dela  v pro-
gramih višjega strokovnega  izobraževanja ali  v nefor-
malnih  izobraževalnih  programih  za  odrasle  (dokazilo 7 Samo za društva.

– Prilogo 1: Finančni načrt,
– Prilogo 2: Konzorcijsko pogodbo,
– Prilogo 4: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 

konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja,
– Prilogo 7: Izjava strokovnega aktiva ali drugega pri-

stojnega organa o ustreznosti programa izpopolnjevanja.
Prijavitelj mora priložiti dokumentacijo formalno po-

polne vloge v enem pisnem izvodu in na elektronskem 
mediju (CD ali USB ključ) v izvornem formatu (Word in 
Excel).

Podrobnejša navodila za prijavo na ta javni razpis 
so v Navodilih za prijavo, ki so del razpisne dokumen-
tacije. Prijavitelji morajo  uporabiti  izključno obrazce  iz 
razpisne dokumentacije, ki jih ne smejo spreminjati.

15. 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 %
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hrani poslovodeči partner, prilagalo se bo le na podlagi 
dodatnega poziva ministrstva).

Stroški izvedbe programa izpopolnjevanja bodo 
upravičeni le, če bodo izvedeni v ustrezni regiji.

Pogoja za vključitev udeleženca VIŠ ali udeleženca 
NIPO v program izpopolnjevanja sta, da je zaposlen in 
da je prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izo-
braževalnega dela v programih višjega strokovnega iz-
obraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih 
za odrasle. Dokazila o izpolnjevanju pogojev preverjajo 
izvajalci programov  izpopolnjevanj  in poslovodeči par-
tner, hrani pa jih poslovodeči partner:

– Sklop A: Izvajalci programov izpopolnjevanja so 
dolžni pridobiti potrdila od udeležencev, da so zaposle-
ni (potrdilo ZPIZ ali potrdilo delodajalca) ter št. sklepa, 
ki ga je akreditacijska komisija podelila ob imenovanju 
udeleženca za predavatelja višje strokovne šole, ali po-
trdilo ravnatelja šole, da so v zadnjem letu pred vklju-
čitvijo v program izpopolnjevanja predavali v programu 
višjega  strokovnega  izobraževanja  ali  še  predavajo 
oziroma so potencialni strokovni delavci za izvajanje 
teh  programov  v  skladu  z  letnim  delovnim  načrtom 
izvajalca.

– Sklop B: Izvajalci programov izpopolnjevanja so 
dolžni  pridobiti  potrdila  od  udeležencev,  da  so  zapo-
sleni (potrdilo ZPIZ ali potrdilo delodajalca) in potrdilo 
izvajalca neformalnih izobraževalnih programov8, da so 
izobraževalci  odraslih  v  zadnjem  letu  pred  vključitvijo 
v program izpopolnjevanja izvajali neformalni izobraže-
valni program ali ga še izvajajo oziroma so potencialni 
izobraževalci odraslih za izvajanje teh programov v skla-
du z letnim delovnim načrtom izvajalca.

– Za sklop B, konzorcij v KRVS iz točke 5 tega jav-
nega razpisa največ dve osebi za skupno največ 120 % 
polnega delovnega časa.

– Za sklop B, konzorcij v KRZS iz točke 5 tega jav-
nega razpisa največ ena oseba za največ 80 % polnega 
delovnega časa.

Omenjene osebe so dolžne najmanj:
– usmerjati in koordinirati delo na ravni konzorcija,
– načrtovati  in spremljati vsebinski  in finančni na-

predek posameznih aktivnosti in celotne operacije,
– izvajati kontrolo dokazil zahtevkov konzorcijskih 

partnerjev,
– pripravljati  zahtevke  za  izplačilo,  ki  vključujejo 

vsebinsko  ter  finančno poročilo  na  ravni  konzorcija  in 
konzorcijskih partnerjev,

– pripravljati  letna in končno poročilo o doseženih 
rezultatih,

– sodelovati z ministrstvom in
– izvajati druge naloge v skladu s pogodbo o finan-

ciranju, konzorcijsko pogodbo, navodili ministrstva ipd.
Za namen priprave strokovnih podlag se pri kate-

remkoli konzorcijskem partnerju za čas trajanja opera-
cije na novo zaposli ali prerazporedi osebo, ki ni v vlogi 
direktorja ali vodje organizacijske enote.

Predvideni deleži zaposlitve na operaciji so:
– Za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa največ 

ena oseba za 100 % polnega delovnega časa.
– Za sklop B, konzorcij v KRVS iz točke 5 tega jav-

nega razpisa največ dve osebi za skupno največ 120 % 
polnega delovnega časa.

– Za  sklop  B,  konzorcij  v  KRZS  iz  točke  5  tega 
javnega največ ena oseba za največ 80 % polnega de-
lovnega časa.

Omenjene  osebe  so  dolžne  pripraviti  strokovne 
podlage iz točke 5 tega javnega razpisa.

Novo zaposlene ali prerazporejene osebe morajo 
imeti izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma z ravnijo iz-
obrazbe pridobljene po študijskih programih, ki v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi 
druge stopnje.

c. Upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev
(delo po pogodbi o opravljanju storitev, delo po 

podjemi pogodbi, delo preko študentskega servisa, delo 
po avtorski pogodbi in drugi stroški storitev zunanjih 
izvajalcev)

Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki znašajo največ:
Za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa največ 

22.000,00 EUR.
Za sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa za kon-

zorcij v KRVS 26.400,00 EUR in za konzorcij v KRZS 
17.600,00 EUR.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev so upravičeni za 
sodelovanje zunanjih izvajalcev pri:

– strokovnih nalogah priprave strokovnih podlag,
– tehničnih  in  administrativnih  nalogah  priprave 

strokovnih podlag in
– drugih nalogah povezanih s pripravo strokovnih 

podlag.
d. Upravičeni posredni stroški v pavšalnem znesku 

v  višini  15 % od  neposrednih  upravičenih  stroškov  za 
osebje

Posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % 
od neposrednih upravičenih stroškov za osebje: znesek 
se  izračuna  od  vrednosti  stroškov  plač  in  prispevkov, 
stroškov dela po podjemni in avtorski pogodbi ter stro-
škov dela preko študentskega servisa.

Dodatna pojasnila glede načrtovanja in uveljavlja-
nja upravičenih stroškov, so navedena v 16. točki Navo-
dil za prijavo na javni razpis.

8  Izvajalec  neformalnih  izobraževalnih  programov  je 
lahko vsaka pravna oseba, ki izvaja neformalne izobraže-
valnega programe.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da pozove upravi-
čenca v katerikoli  fazi  izvajanja operacije, da predloži 
ustrezna dokazila, s katerimi se izkaže resničnost izpol-
njevanja vključitvenega pogoja.

V stroške za aktivnost za izvedbo programov 
(6,25 EUR/udeleženca/pedagoško uro izpopolnjevanja) 
so vključene naslednje naloge:

– priprava programov izpopolnjevanja in gradiv za 
izpopolnjevanja,

– organizacija in koordinacija izvajanja programov 
izpopolnjevanja (koordinacija terminov in predavateljev, 
oblikovanje skupin, skrb za prostor, opremo, pogostitve, 
komunikacijo z različnimi deležniki),

– izvedba  programov  izpopolnjevanja  v  različnih 
oblikah, kot so predavanja, delavnice in okrogle mize,

– evalvacija izvajanja programov izpopolnjevanja,
– administracija  (usklajevanje  prijav,  spremljanje 

napredovanja udeležencev,
– vodenje dokumentacije  (programi,  gradiva,  liste 

prisotnosti, potrdila, poročila ipd.).
b. Upravičeni stroški plač in povračil stroškov v zve-

zi z delom, so:
– stroški plač,
– stroški prispevkov,
– stroški za službena potovanja.
Za namen upravljanja projekta, ki obsega vodenje 

in administrativno podporo, se pri poslovodečem kon-
zorcijskem partnerju za čas trajanja operacije na novo 
zaposli ali prerazporedi osebo, ki ni v vlogi direktorja ali 
vodje organizacijske enote. Predvideni deleži zaposlitve 
na operaciji so:

– Za sklop A iz točke 5 tega javnega razpisa največ 
ena oseba za 100 % polnega delovnega časa.
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Način  uveljavljanja  upravičenih  stroškov  in  doka-
zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji (tč. 16 Navodil za prijavo na jav-
ni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezij-
ske politike 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, dostopnih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Če bi višina posamezne vr-
ste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, 
določene s Prilogo 4 Navodil Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske ko-
hezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ali 
tega javnega razpisa, se takšen presežek stroška šteje 
za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno 
v vlogi izbranega prijavitelja.

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 proraču-
nov Republike Slovenije lahko ministrstvo upravičencu 
za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v vi-
šini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, 
na  osnovi  predloženega  zahtevka  za  izplačilo  pred-
plačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in 
pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Pred-
plačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih pred-
plačil  pri  izvajanju  operacije,  s  sprotnim  poračuna-
vanjem  vsakega  posameznega  predplačila  v  celoti. 
Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan 
ministrstvu  predložiti  zahtevek/e  za  izplačilo  z  obve-
znimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno 
s  pogodbo  o  sofinanciranju  v  povezavi  z  vsakokrat 
veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila 
iz  proračuna  Republike  Slovenije  izplačevala  največ 
v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju 
določenem  obdobju  dejansko  potrebno  za  izvajanje 
operacije,  pri  čemer  višina  posameznega  predplači-
la  ne  sme  presegati  odstotka,  določenega  v  veljav-
nem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega pred-
plačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za 
pokrivanje  izdatkov  za  prihodnje  obdobje,  določeno 
s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v vi-
šini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom 
pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom ane-
ksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja 
več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje 
ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod 
pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije  (pogoji,  ki  jih 
mora  izpolnjevati  prejemnik  predplačila  so:  pozitivno 
poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obve-
znosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani 
prijavitelj,  ki  želi  uveljavljati  predplačilo  v  višini  nad 
100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan 
k predložitvi ustreznih dokazil.

V  primeru  konzorcija mora  biti  morebitno  izplači-
lo predplačila upravičenca preostalim konzorcijskim par-
tnerjem urejeno s konzorcijsko pogodbo.

18. 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 Ministrstva za  izobraževanje, znanost  in šport 

za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v pro-
gramskem obdobju 2014–2020.

19. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in 
prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skla-
dno 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.

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

21. 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 morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se na-
našajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih 
oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški 
v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na 
ločenem  stroškovnem mestu  operacije  (računovodski 
kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stro-
škov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih 
sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu 
operacije (računovodski kodi).

22. 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-
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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 
veljavnih  pravil  o  javnem  naročanju  (dostopne  na: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge-
ner/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_an-
nex_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-skladi.si/sl/ekp/zako-
nodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za dolo-
čanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne 
popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov 
in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno iz-
plačana sredstva vrniti.

23. 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  izvaja-
nje 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.

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.

24. 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 poslovnih 
skrivnostih  (Uradni  list  RS,  št.  22/19)  in  140.  členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Več o varovanju osebnih podatkov  je opredeljeno 
v Prilogi 8 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe 
javnega razpisa.

25. 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 potrebno 
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 upraviče-
ne 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.

Za  operacije,  ki  so  predmet  državnih  pomoči,  se 
prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo držav-
nih pomoči.

26. 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 (Priloga 5 Seznam kazalnikov in dokazil 
za njihovo spremljanje  ter  točka 17 Navodil za prijavo 
na javni razpis).

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

28. 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 
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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 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

29. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja 
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvoj-
no uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziro-
ma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira 
oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano 
vračilo že  izplačanega zneska sofinanciranja z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun 
upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Re-
publike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in 
izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

30. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 7. 
2020 do 14. ure.

Vloge z zahtevano vsebino morajo v enem pisnem 
izvodu in v enem elektronskem izvodu (na CD-ju ali USB 
ključku),  v  zaprti  ovojnici,  opremljene  z  vidno  oznako 
»Ne Odpiraj – prijava na »Javni  razpis za  izpopolnje-
vanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobra-
ževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih 
programih za odrasle od 2020 do 2022««, z navedbo 
polnega naziva in naslova pošiljatelja, prispeti na naslov: 
Ministrstvo  za  izobraževanje,  znanost  in  šport, Masa-
rykova cesta 16, 1000 Ljub ljana. V primeru neskladnosti 
podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odso-
tnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo 
pomembna tiskana oblika.

Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali 
»Obrazec za oddajo vloge«, ki je del razpisne doku-
mentacije  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.

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

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

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo je imenoval minister za 
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: 
komisija).

Odpiranje prispelih vlog bo dne 13. 7. 2020 ob 
10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in  šport, Masarykova  cesta  16,  Ljub ljana  (sejna  soba 
P20) in bo javno.

Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pi-
sno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati 
višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže 
na  tehnične specifikacije predmeta vloge ali  tistih ele-
mentov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-

popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

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 Ministrstva za 
izobraževanje,  znanost  in  šport  za  izvajanje  operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati 
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vlo-
ge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanci-
ranju  in  pred  izplačilom  prvega  rednega  zahtevka  za 
izplačilo  iz  proračuna, ministrstvo  izvedlo  preverjanje, 
da  se  prepriča,  ali  je  bila  upoštevana  veljavna  zako-
nodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred 
opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe 
o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli  do  izdaje  sklepov  o  izboru/zavrnitvi/zavržbi 
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objek-
tivnih  razlogov  odstopi  od  pogodbe  o  sofinanciranju 
oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri 
leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev 
ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.

32. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poobla-
ščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najka-
sneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-
vičeno niso bila dodeljena,  lahko v  tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru/zavrnitvi/zavržbi 
sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodi-
šče Republike Slovenije.

33. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ne osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna do-
kumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministr-
stva,  in  sicer  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/jav-
ne-objave/. Za dodatne informacije lahko pišete na ele-
ktronski naslov nina.jug1@gov.si ali vsak delovni dan 
med 10. in 11. uro ter med 13. in 14. uro pokličete Nino 
Jug (tel. 01/400-54-73).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5443-6/2020/26 Ob-2279/20

Na podlagi določb:
– Uredbe  (EU)  št.  1303/2013 Evropskega  parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah  o  Evropskem  skladu  za  regionalni  razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja  in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih 
določbah  o  Evropskem  skladu  za  regionalni  razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
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z  dne  20.  12.  2013;  v  nadaljevanju:  Uredba  (EU) 
1303/2013);

– Uredbe  (EU)  št.  1304/2013  Evropskega  parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nada-
ljevanju: Uredba (EU) 1304/2013);

– Uredbe  (EU)  2020/558  Evropskega  parlamen-
ta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in 
(EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov in zagoto-
vitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in  investicijskih  skladov  v  odziv  na  izbruh  COVID-19 
(UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020; v nadaljevanju: Uredba 
(EU) 2020/558);

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

– Uredbe  (EU,  Euratom)  2018/1046  Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1);

– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov);

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

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

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 75/19 in 
61/20 – ZDLGPE);

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

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

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

– Zakona o varstvu osebnih podatkov  (Uradni  list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo);

– Partnerskega  sporazuma  med  Slovenijo  in 
Evropsko  komisijo  za  obdobje  2014–2020,  št.  CCI 
2014SI16M8PA001, različica 3.0 z dne 15. 2. 2018;

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

– Mnenja Ministrstva za finance, št. 440-21/2020/2 
z dne 28. 5. 2020, da sredstva za sofinanciranje iz pred-
metnega javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji 
z vidika pravil državne pomoči;

– Odločitve o podpori  št.  9-1/3/MDDSZ/0  za  Jav-
ni  razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj 
ranljivim  skupinam  prebivalcev  zaradi  epidemije  CO-
VID-19 in zmanjševanje njenih posledic (št. dokumenta: 
3032-79/2020/3), ki  jo  je Služba Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 

organa upravljanja izdala dne 2. 6. 2020 (z vsemi spre-
membami),

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

javni razpis
za sofinanciranje projektov za pomoč  

najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi 
epidemije COVID-19 in zmanjševanje  

njenih posledic
Javni  razpis  financira  Evropska  unija,  in  sicer  iz 

Evropskega  socialnega  sklada.  Javni  razpis  se  izvaja 
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne 
osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja re-
vščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, 
vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega 
sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.3 spe-
cifičnega  cilja  »Preprečevanje  zdrsa  v  revščino oziro-
ma  socialno  izključenost  in  zmanjševanje  neenakosti 
v zdravju«.

Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Ope-
racijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt 
izbranega prijavitelja.

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

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

tov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi 
epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic.

V  okviru  javnega  razpisa  bodo  sofinancirani  pro-
jekti, v okviru katerih bodo razvite in preizkušene nove 
metode, oblike in/ali pristopi, ki bodo nadgradili že ob-
stoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ran-
ljivih skupin (ciljne skupine), zaradi pojava epidemije 
COVID-19.

3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki 

bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in 
odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranlji-
ve skupine zaradi pojava epidemije COVID-19. V okviru 
javnega  razpisa  bodo  sofinancirani  projekti,  ki  bodo 
razvili različne pristope, s katerimi bodo naslovile novo 
nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij 
kot so: psihosocialno svetovanje, ozaveščanje, informi-
ranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore 
uporabnikom, vzpostavitev novih varnih točk, digitalne 
rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih name-
stitev za ciljne skupine.

Predvideva se sofinanciranje predvidoma 14 pro-
jektov.

4. Obdobje in regija izvajanja
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sred-

stev Evropskega  socialnega  sklada,  se morajo  pričeti 
izvajati z dnem izdaje sklepa o izboru in se lahko izvajajo 
najkasneje do 31. 12. 2021.

Projekti se bodo izvajali tako na območju Kohezij-
ske regije vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in 
Kohezijske  regije  zahodna  Slovenija  (v  nadaljevanju: 
KRZS). Gre za ukrepe sistemske narave, ki se bodo 
izvajali  na celotnem območju Republike Slovenije. Za 
določitev  razmerja med programskima območjema se 
uporabi  načelo derogacije,  pri  čemer  se uporabi  ključ 
delitve  (pro  rata),  ki  je  definiran  na  podlagi  podatka 
o številu oseb, izpostavljenih tveganju socialne izklju-
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čenosti v kohezijskih  regijah,  in sicer v  razmerju 61 % 
v KRVS in 39 % v KRZS1. Navedeno razmerje se upo-
števa  pri  delitvi  razpoložljivih  sredstev,  kot  tudi  kazal-
nikov.  Izbrani  projekti  se  izvajajo  po  načelu  pro-rata, 
navedeno razmerje se upošteva pri delitvi razpoložljivih 
sredstev na ravni javnega razpisa in pri posameznem 
izbranem projektu.

specifični pogoji, ki  jih mora  izpolnjevati prijavljen pro-
jekt, za kandidiranje na tem javnem razpisu.

7.1. Pogoji za prijavitelja
Pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti 

v izbor za dodelitev sredstev so naslednji:
1. Je pravna oseba zasebnega ali  javnega prava 

s sedežem v Republiki Sloveniji, ki  ima v ustanovitve-
nem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, 
dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za 
opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička 
ali presežka prihodkov nad odhodki,  temveč ga vlaga 
v razvoj dejavnosti (prijavitelj mora k prijavi priložiti ko-
pijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temelj-
nega akta, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje 
pravne osebe v kolikor le-ta ni javno dostopen na spletni 
strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: 
Priloga št. 2: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega 
ustreznega temeljnega akta).

2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja pro-
jekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti 
za izvedbo projekta.

3. Ima poravnane davke in druge obvezne dajatve, 
skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno 
zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na JR ozi-
roma nima neporavnanih  obveznosti  največ do  višine 
50 EUR.

4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, 
postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

5. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova in-
tegralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske 
politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri če-
mer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva 
ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim 
izvršilnim naslovom.

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

Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od 
točke 1 do točke 6) prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Iz-
java prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih po-
gojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo 
bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na 
dan podpisa Obrazca št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnje-
vanju in sprejemanju razpisnih pogojev.

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

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

7.2. Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Pogoji, ki jih mora projekt prijavitelja izpolnjevati, 

da se prijavitelj uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, pa 
so naslednji:

1. Projekt je skladen s cilji na ravni OP EKP 
2014–2020  ter  s  cilji  in  rezultati  na  ravni  9.  predno-
stne osi oziroma 9.1 prednostne naložbe, kot navedeno 
v poglavju 5 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: 
Prijavnica).

2. Projekt prispeva k doseganju rezultata 9.1.3 
specifičnega  cilja  prednostne  naložbe,  kot  navedeno 
v poglavju 5 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1. 
Prijavnica).

3. Projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni 
okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec 
št. 1: Prijavnica).

1  Vrednosti  za KRVS  in KRZS so  določene na  pod-
lagi podatkov SURS glede v letu 2018 števila oseb, iz-
postavljenih  tveganju socialne  izključenosti. Število oseb, 
izpostavljenih  tveganju  socialne  izključenosti  v  letu  2018 
je bilo 326.000, od tega 200.000 v kohezijski regiji vzho-
dna Slovenija in 126.000 v kohezijski regiji zahodna Slo-
venija.  Razmerje med  regijama  je  tako  določeno  z  61 % 
KRVS:39 % KRZS.

5. Cilji javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma 

s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi »Socialna 
vključenost  in zmanjšanje  tveganja  revščine« oziroma 
9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno 
s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelo-
vanja ter izboljšanje zaposljivosti«, so v okviru javnega 
razpisa predvideni ključni ter specifični cilji in rezultati.

5.1. Ključni cilj
Ključni cilj  javnega razpisa je usmerjen v spodbu-

janje  socialne  vključenosti  in  opolnomočenje,  in  sicer 
s pomočjo različnih pristopov, ki ranljive skupine vklju-
čujejo v razvijanje novih pristopov, s katerimi bodo lažje 
naslavljale njihove potrebe zaradi epidemije COVID-19 
in  zmanjševanju  njenih  posledic.  Cilj  javnega  razpisa 
je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne 
skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

5.2. Specifični cilji in rezultati
Skladno  s  9.1.3  specifičnim  ciljem  OP  EKP 

2014-2020 »9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino ozi-
roma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti 
v zdravju« je pričakovani rezultat javnega razpisa opol-
nomočiti vključene osebe iz ciljne skupine ter izboljšati 
njihove možnosti za večjo socialno vključenost ter razviti 
ustrezne, kakovostne in dostopne pristope za naslavlja-
nje njihovih težav in potreb zaradi epidemije COVID-19 
in zmanjševanju njenih posledic.

5.3. Kazalniki
Za  doseganje  opredeljenih  specifičnih  ciljev  jav-

nega razpisa morajo vsi projekti, ki bodo sofinancirani 
v okviru tega javnega razpisa, dosegati sledeči kvanti-
ficiran kazalnik:

Število izvedenih aktivnosti2,  namenjenih  pomoči 
ciljnim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanj-
ševanju njenih posledic – najmanj 28 na ravni celotnega 
javnega razpisa.

2 Dosežena 1 enota predstavlja 1 izvedeno aktivnost 
projekta.  Bolj  podrobna  opredelitev  aktivnosti  projekta  je 
v poglavju 11.

6. Ciljne skupine javnega razpisa
Ciljne skupine javnega razpisa so:
– žrtve nasilja,
– starejši,
– invalidi,
– osebe s težavami v duševnem zdravju,
– otroci in mladostniki,
– in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo 

socialne izključenosti (potrjene s strani strokovne komi-
sije v postopku izbora prejetih vlog).

Projekt lahko naslavlja več ciljnih skupin.
7. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj na javni razpis kandidira samostojno, torej 

brez projektnih partnerjev. V nadaljevanju so navedeni 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj ter splošni in 
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4. Projekt predvideva ustrezno ciljno skupino, kot 
določeno v 6. poglavju javnega razpisa (dokazilo: Obra-
zec št. 1: Prijavnica).

Prijavitelj mora ciljno skupino drugih oseb, ki se sre-
čujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti, ustrezno 
opredeliti v vlogi na javni razpis. Strokovna komisija pa 
mora utemeljitev prijavitelja v postopku ocenjevanja pro-
jektov potrditi. V kolikor strokovna komisija v postopku 
ocenjevanja projektov predlagane ciljne skupine drugih 
oseb, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključe-
nosti, ne potrdi, se vloga zavrne.

5. Projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajno-
stnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in do-
stopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enako-
sti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).

7.3. Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na 

način, kot  je določeno v poglavjih 9.3, 10., 11.  in 12.1 
tega  javnega  razpisa  (dokazilo:  Obrazec  št.  3:  Izjava 
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih po-
gojev).

2. Vsak prijavitelj lahko prijavi le 1 projekt, ki lahko 
vključuje  več  aktivnosti  (dokazilo: Obrazec  št.  3:  Izja-
va prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev).

3. Prijavitelj  zagotavlja  brezplačno  izvajanje  vseh 
vsebinskih aktivnosti prijavljenega projekta za vključene 
uporabnice/uporabnike.

4. Prijavitelj za prijavljen projekt zagotovi, da bodo 
projektne aktivnosti izvajale ustrezno usposobljene ose-
be, in sicer koordinator projekta ter ostali sodelavci, pri 
čemer število ostalih  sodelavcev ni omejeno  (podrob-

nejša opredelitev usposobljenosti osebje določena v po-
glavju 11.2. tega javnega razpisa).

Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa 
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih 
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj 
v prejšnjem odstavku navedena potrdila iz uradnih evi-
denc priloži sam.

Prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s ka-
terim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi 
izpolnjevaje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandi-
diranje na tem javnem razpisu.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja katerega koli 
pogoja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila.

8. Merila za kandidiranje na javnem razpisu
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravo-

časno prispele vloge, ki bodo  izpolnjevale vse pogoje 
za kandidiranje na javnem razpisu, ocenila po merilih 
za ocenjevanje vlog, kot so navedena v nadaljevanju.

Ocenjevalci  bodo pri  podeljevanju  točk,  razen pri 
merilu 4, upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico:

Št. točk Ocena
2 povsem ustrezno 
1 delno ustrezno 
0 neustrezno/nesprejemljivo

Izjema sta merili 1.3 in 1.4, ki bosta ocenjeni kot 
zapisano pri posameznem podmerilu.

Točke  so  porazdeljene  za  posamezno  merilo  na 
naslednji način:

MERILO Maksimalno 
št. točk

1. USTREZNOST PROJEKTA
1.1 Utemeljitev projekta in njegova pomembnost za ciljno skupino (utemeljitev problema, priložnosti 
in potreb je ustrezna in v skladu z namenom in cilji javnega razpisa). 2

1.2 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa (navedeni cilji projekta so ustrezni ter 
sledijo ciljem in namenu javnega razpisa). 2

1.3. Število izvedenih aktivnosti na projektu.
(1 aktivnost = 1 točka, 2 ali več = 2 točki) 2

1.4 Število vključenih ciljnih skupin.
V kolikor bo projekt predvideval vključitev ene ciljne skupine, bo prejel 1 točko, v kolikor 
bo predvideval vključitev dveh ali več različnih ciljnih skupin bo prejel 2 točki.

2

SKUPAJ 8
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
2.1 Skladnost in izvedljivost načrtovanih aktivnosti projekta s cilji projekta (načrtovane aktivnosti 
so potrebne in vsebinsko ustrezne za izvedbo projekta in doseganje ciljev ter izvedljive, smiselno 
načrtovane in enakomerno razporejene čez celotno obdobje izvajanja projekta ter omogočajo 
doseganje učinkov/rezultatov projekta).
Strokovna komisija bo ocenjevala v kolikšni meri so zastavljeni cilji projekta ustrezni glede na 
potrebe ciljne skupine in obravnavani problem.
Strokovna komisija bo ocenjevala v kolikšni meri načrtovani rezultati projekta vodijo k doseganju 
ciljev projekta (primernosti aktivnosti in njihova izvedljivost).

2

2.2 Ustreznost prijavitelja.
Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi (predvidene aktivnosti bo izvedlo ustrezno 
število sodelavcev z izobrazbo, ki zagotavljajo izvedbo predvidenih aktivnosti projekta v skladu 
z zastavljenimi cilji).
(prijavitelj je že izvedel 2 (dva) ali več projekta s področja predmeta tega javnega razpisa = 2, 
prijavitelj je že izvedel en projekt s področja predmeta tega javnega razpisa = 1, prijavitelj ni izvedel 
še nobenega projekta s področja predmeta tega javnega razpisa = 0).

2

SKUPAJ 4
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MERILO Maksimalno 
št. točk

3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
3.1 Izkušnje koordinatorja projekta (dve leti ali več neprekinjenih izkušenj s področja pomoči 
ranljivim skupinam = 2, eno leto izkušenj = 1, manj kot eno leto = 0). 2

3.2 Sodelovanje z drugimi deležniki v regiji/regijski enoti oziroma lokalnem okolju (z več kot tremi 
deležniki = 2, s tremi deležniki ali manj = 1, z nobenim deležnikom = 0). 2

SKUPAJ 4
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta.
Projekt prinaša trajnejše rešitve za ciljno skupino in obravnavani problem. Iz projekta je razvidno, da 
se bodo aktivnosti oziroma njihovi rezultati ohranili po zaključku projekta.

2

4.2 Učinke in rezultate projekta je mogoče prenesti (aplicirati) na druga geografska območja 
Slovenije, v druge dejavnosti ali na druge ciljne skupine. 2

SKUPAJ 4

Največje skupno možno število doseženih točk je 20.
Projekt, ki bo pri podmerilih 1.1, 1.2 in 2.1 dosegel 

0 točk, bo zavrnjen.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo dosegli najvišje 

število  točk ob pogoju, da bodo dosegli minimalni ka-
kovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli 
skupaj najmanj 11 točk.

V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih predvido-
ma 14 prijavljenih projektov oziroma do porabe sredstev.

9. Financiranje
9.1. Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz sredstev ESS v višini 

100 %  realiziranih  upravičenih  stroškov  projekta.  Na-
menska sredstva ESS predstavljajo 100 % skupnih upra-
vičenih stroškov projektov, v skladu s členom 25a Ured-
be (EU) 2020/558.

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

nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se finan-
ciranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in 
plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev 
iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani 
prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega 
organa MDDSZ  upravičencem  o  izvajanju  operacij  in 
upravičenih  stroških  v  okviru  Operativnega  programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dosto-

pna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzav-
ni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-social-
ne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-iz-
vajanje-kohezijske-politike/.

Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni 
list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) lahko izbrani pri-
javitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, 
ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upraviče-
nost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni 
v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije in Navodilih PO.

9.2. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna višina  razpoložljivih  (nepovratnih) 

namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 
2020  do  2022  znaša  največ  1.925.000,00  EUR,  od 
tega  je  1.174.250,00  EUR  namenjenih  za  sofinanci-
ranje  projektov  iz  razpoložljivih  sredstev  KRVS  in 
750.750,00 EUR iz razpoložljivih sredstev z KRZS.

Način delitve skupnih razpoložljivih sredstev je 61 % 
za KRVS in 39 % za KRZS od predvidene višine sred-
stev, ki so na razpolago za javni razpis.

Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proraču-
na Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezij-
ske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki  iz-
plačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) skupnih 
upravičenih stroškov projektov:

2020 2021 2022 SKUPAJ
KRVS

PP 200520-PN9.1- Aktivno vključevanje in pomoč 
najbolj ogroženim – 14-20-V- EU-COVID-19 183.000,00 880.687,50 110.562,00 1.174.250,00

SKUPAJ KRVS 183.000,00 880.687,50 110.562,50 1.174.250,00
KRZS

PP 200521-PN 9.1 – Aktivno vključevanje in pomoč 
najbolj ogroženim -14-20-Z- EU-COVID-19 117.000,00 563.062,50 70.687,50 750.750,00

SKUPAJ KRZS 117.000,00 563.062,50 70.687,50 750.750,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS) 300.000,00 11.443.750,00 181.250,00 1.925.000,00
EU DEL 100 % 300.000,00 1.443.750,00 181.250,00 1.925.000,00

Ministrstvo dopušča možnost  spremembe predvi-
dene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo 
za to zagotovljena proračunska sredstva.

9.3. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do naj-

več 130.200,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja.
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Prijavitelj  lahko  zaprosi  za  100 %  sofinanciranje 
skupnih upravičenih stroškov projekta.

9.4. Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de mi-
nimis«

Na  podlagi  mnenja  Ministrstva  za  finance 
št. 440-21/2020/2 z dne 28. 5. 2020, operacija ne pred-
stavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de 
minimis«.

10. Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, 

ki bodo pri prijavitelju nastali od 13. 3. 2020 do konca 
izvajanja  sofinanciranih  aktivnosti  projekta,  vendar  ne 
kasneje kot do 31. 12. 2021,  in  jih bo prijavitelj plačal 
najkasneje v 30 dneh po koncu izvajanja aktivnosti 
projekta.

Če  se  bo  projekt  pričel  izvajati  pred  predložitvijo 
vloge na ta javni razpis, bo ministrstvo pred odobritvi-
jo prvega zahtevka za  izplačilo  iz proračuna preverilo 
skladnost izvajanja projekta z relevantno zakonodajo 
tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred 
sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.

Obdobje  upravičenosti  izdatkov  upravičenca  (da-
tum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih 
listin) je od 13. 3. 2020 do 31. 1. 2022.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 
sredstva, so proračunska leta 2020, 2021 in 2022. Ob-
dobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proraču-
na) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 
najkasneje 30. 4. 2022.

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

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

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

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

11. Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
11.1. Upravičene aktivnosti
Do  financiranja  na  podlagi  predmetnega  javnega 

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

lagi tega razpisa,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega raz-

pisa.
Upravičene  aktivnosti  projekta,  ki  so  namenjene 

pomoči ciljnim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in 
zmanjševanju njenih posledic, kot na primer:

– zagotovitev kriznih namestitev za uporabnike  iz 
ciljnih skupin razpisa (na primer zagotovitev prostora 
za  izvajanje  karantene,  tistim,  ki  nimajo  te  možnosti, 
namestitev pred vstopom v že vzpostavljene namestitve 
zaradi potencialnega ogrožanja ostalih stanovalk/stano-
valcev, v izogib prisilnemu sobivanju ipd.);

– svetovanje in podpora ljudem iz ciljnih skupin, ki so 
v stiski (na primer preko 24 urnih telefonskih linij, spletne 
svetovalnice, prilagojeni svetovalni pristopi, psihosocialno 
svetovanje, terapevtsko delo, krožni telefoni ipd.);

– terensko delo (na primer pomoč pri opravilih, za-
gotavljanje podpore ljudem iz ciljnih skupin, ki zaradi 
epidemije ostajajo doma, spremstvo ipd.);

– ozaveščanje in informiranje o stiskah (na primer 
medijske kampanje, prilagojene oblike ozaveščanja gle-
de na specifične potrebe ciljnih skupin ipd.);

– vzpostavitev novih (»pop-up«) varnih točk za žr-
tve  nasilja  in  novih možnosti  prijav  nasilja  preko  dru-
gih  oseb  s  katerimi  ima možnost  žrtev  priti  v  stik  (na 
primer trgovke/trgovci, poštne delavke/delavci, farma-
cevtke/farmacevti ipd.) vključno z izobraževanjem;

– vzpostavitev digitalnih rešitev, ki posameznicam 
in posameznikom iz ciljnih skupin zagotavljajo lažje so-
očanje  s  stiskami  in  nudijo  konkretno  pomoč  pri  pre-
magovanju stisk (na primer aplikacije za neposredno 
povezavo ljudi s pristojnimi institucijami, ki se znajdejo 
v stiski, zagotavljanje psihosocialne pomoči, z vključeno 
učno pomočjo ipd.);

– druge aktivnosti.
Projekt  lahko  vključuje  kombinacijo  (eno  ali 

več) predhodno navedenih aktivnosti oziroma lahko pri-
javitelj predlaga tudi drugačno aktivnost, skladno z na-
menom javnega razpisa.

Prijavitelj  je  dolžan  skrbeti  za  vodenje  evidenc 
o izvedenih aktivnostih in dokazilih o njihovi izvedbi 
po predloženem Obrazcu št. 4 k temu javnem razpisu. 
Te morajo biti skladne z načrtovanimi aktivnostmi, prija-
vljenimi v vlogi prijavitelja.

11.2. Upravičeni stroški javnega razpisa
Stroški so upravičeni v primeru, če so:
– s  projektom  neposredno  povezani,  potrebni  za 

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

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

– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospo-
darja;

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

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

mi predpisi.
Med upravičene neposredne stroške osebja štejemo:
– stroške zaposlenih, ki  izhajajo  iz pogodbe o za-

poslitvi, in
– stroške storitev zunanjih  izvajalcev: stroški dela 

po podjemni pogodbi in avtorski pogodbi (npr. vsebinska 
priprava avtorskega dela).

Med upravičene stroške, zajete v pavšalno financi-
ranje, sodijo stroški za službena potovanja, potni stroški 
po avtorski pogodbi, stroški tiska in oblikovanja ter ma-
teriala za pripravo avtorskega dela, prostovoljno delo in 
ostali stroški, nujno potrebni za izvajanje projekta.

11.2.1. Stroški osebja – stroški zaposlenih
V okviru  tega  javnega  razpisa bodo  sofinancirani 

stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom 
za koordinatorja projekta ter ostalih sodelavcev.

V  primeru,  da  so  dejanski  neposredni  upravičeni 
stroški  nižji  od  odobrenih,  je  prijavitelj  upravičen  do 
izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih neposre-
dnih stroškov.

Obvezno:
V okviru projekta mora biti obvezno prijavljena 1 za-

poslitev za polni delovni čas za ves čas trajanja projekta:
– koordinator projekta, ki  ima zaključeno vsaj 6/2. 

stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih progra-
mih oziroma specializacija po višješolskih programih ali 
visokošolski strokovni programi po starih programih), 
skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega 
sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, 
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št. 46/06 in 8/17) pedagoške, psihološke, sociološke 
ali socialne smeri. Skupni upravičeni strošek plače ko-
ordinatorja projekta na letni ravni lahko dosega največ 
30.000 EUR oziroma največ 2.500 EUR na mesec. Me-
sečni znesek vključuje sorazmerni delež regresa.

– ostali sodelavci morajo imeti vsaj V. stopnjo izo-
brazbe skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifika-
cijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni 
list RS, št. 46/06 in 8/17).

Na projektu mora biti določen koordinator projekta, 
število ostalih sodelavcev ni omejeno (dokazila: Priloga 
št.  6:  Kopija  potrdila  o  zahtevani  izobrazbi  za  koordi-
natorja  projekta  in  ostale  sodelavce, Priloga  št.  7:  Ži-
vljenjepis (CV) za koordinatorja  in ostale sodelavce  in 
Priloga št.  8: Podpisana  izjava koordinatorja projekta, 
da soglaša s sodelovanjem pri projektu in bo pri njegovi 
izvedbi aktivno sodeloval).

11.2.2. Stroški osebja – stroški zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev v okviru tega 

javnega razpisa so namenjeni kritju stroškov osebja na 

projektu. Gre za stroške zunanjih storitev za strokovne 
sodelavce in podporno osebje. Sem spadajo izplačila 
za opravljeno delo na projektu na podlagi podjemne 
pogodbe  in  avtorske  pogodbe.  Upravičen  je  strošek 
bruto  izplačila,  vključno  z  vsemi  plačanimi  prispevki. 
Pri tem opozarjamo na 13. člen Zakona o delovnih raz-
merjih (ZDR-1), po katerem se delo ne sme opravljati 
na podlagi civilnega prava, če med njima obstajajo vsi 
elementi delovnega razmerja. Elementi delovnega raz-
merja so: prostovoljna vključitev delavca v organiziran 
delovni proces pri delodajalcu, opravljanje dela za pla-
čilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih 
in pod nadzorom delodajalca. Sklepanje podjemnih in 
avtorskih  pogodb  s  svojimi  zaposlenimi  ni  upravičen 
strošek.

Za izvedbo posameznega projekta lahko izbrani 
prijavitelj uveljavlja stroške osebja v skupni višini največ 
93.000,00 EUR.

Višino dodeljenih sredstev posameznemu prijavite-
lju bo ministrstvo izračunalo po naslednji formuli:

Stroški osebja na projektu: višina predlaganega zneska financiranja (v EUR) / 1,4 = X EUR
Primer, če prijavitelj prijavi maksimalno višino financiranja projekta:
Stroški osebja na projektu: 130.200,00 EUR / 1,4 = 93.000,00 EUR

Zaposleni na projektu, razen prostovoljcev, ne mo-
rejo biti hkrati tudi zunanji izvajalci na projektu.

11.2.3. Stroški pavšalnega financiranja
Ostali  upravičeni  stroški  so  operativni  stroški,  ki 

nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktiv-
nostmi projekta. V skladu z drugo točko 14. člena Ured-
be št. 1304/2013/EU in 67(1) d in (5)(d) Uredbe (EU) 
1303/2013, lahko upravičenec pri izračunu za vse ostale 
upravičene stroške izvedbe aktivnosti upošteva pavšal-
no stopnjo v višini 40 % vseh upravičenih stroškov dela 
osebja na projektu. Za vse ostale upravičene stroške ni 
potrebno prilagati dokazil.

Med stroške pavšalnega financiranja štejemo:
– stroške za službena potovanja,
– potne stroške po avtorski pogodbi,
– stroške  tiska  in oblikovanja  ter materiala za pri-

pravo avtorskega dela,
– stroške prostovoljnega dela,
– stroške dela preko študentskega servisa in
– ostale stroške, nujno potrebne za izvajanje pro-

jekta.
Prostovoljno delo
Za vrednotenje prostovoljskega dela se uporabljajo 

določbe Pravilnika o področjih prostovoljskega dela  in 
vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16).

Neupravičeni stroški in izdatki, ki niso predmet so-
financiranja in jih krije prijavitelj sam, so:

– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinan-
ciranju prijavljenega projekta;

– letne  stimulacije,  zavarovalne  premije,  različne 
bonitete in solidarnostne pomoči ter odpravnine (razen 
v primeru, če so zakonsko obvezne za upravičenca);

– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– izstavljanje računa samemu sebi kot npr. najem 

samemu sebi (»notranji izračun najemnine«), to pomeni 
prikaz stroškov najema upravičenca za uporabo lastne 
nepremičnine ali infrastrukture (enako velja za primere, 
ko je upravičenec večinski lastnik družbe ali v večinski 
lasti gospodarskega sub jekta, ki daje nepremičnine ozi-

roma infrastrukturo v najem oziroma, ko je odgovorna 
oseba upravičenca udeležena kot poslovodja, član po-
slovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali 
prek drugih pravnih oseb udeležena pri ustanoviteljskih 
pravicah, upravljanju ali kapitalu v več kot 25 % deležu 
gospodarskega sub jekta, ki daje nepremičnine ali infra-
strukturo v najem);

– dolžniške  obresti,  pogodbene  kazni,  zamudne 
obresti in kazni iz naslova izgubljenih tožb;

– odhodki za kazni, globe, pogodbene kazni, stroški 
sodnega postopka in drugi podobni stroški ter

– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vse-
bino ter cilji prijavljenega projekta.

Ministrstvo bo poravnalo zgolj v tem poglavju na-
vedene upravičene neposredne stroške osebja ter pri-
padajoče posredne upravičene stroške za izvedbo pro-
jekta.

11.3. Način določanja višine sofinanciranja in upra-
vičene vrste stroškov

Ministrstvo bo projektom, ki bodo izpolnjevali vse 
pogoje tega javnega razpisa in bodo skladno z merili 
za  izbor  dosegli  zadostno  število  točk,  ter  ob  pogoju, 
da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, dodelilo 
sredstva za neposredne stroške osebja in sredstva za 
stroške pavšalnega financiranja v višini 40 %.

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

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

12. Postopek izbora prijaviteljev
12.1. Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 20. 7. 2020.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži 

največ eno vlogo za sofinanciranje.
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Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 
izvod) na ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcih, ki so 
del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zah-
tevane obvezne priloge in podatke, določene v javnem 
razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potreb-
no Obrazec št. 1: Prijavnica in Obrazec št. 2: Finančni 
načrt  priložiti  tudi  na  elektronskem  nosilcu  podatkov 
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) in to 1-krat 
v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF obliki) in 
1-krat v  formatu, ki omogoča spreminjanje (v Wordovi 
oziroma Excelovi obliki). Tiskana verzija  se mora uje-
mati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.

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

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo 
na zgoraj navedeni naslov (ne glede na način oddaje3) 
prispele do vključno 20. 7. 2020, najkasneje do 15. ure.

spodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna 
komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej od-
ločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred pred-
videnim datumom javnega odpiranja z obvestilom na 
spletni strani ministrstva www.gov.si.

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

O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila 
zapisnik.

12.2.2. Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 (osmih) dni od od-

piranja  vlog  preverila  formalno  popolnost  predloženih 
vlog.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebu-
je vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obve-
znih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega 
razpisa  in razpisni dokumentaciji, ali vsebuje  tehnično 
spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki 
na e-nosilcu ne vsebuje (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB 
ključku ipd.) Obrazca št. 1: Prijavnica in Obrazca št. 2: 
Finančni načrt.

Če  prijavitelji  poslujejo  z  žigom,  je  le-ta  obvezen 
podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne 
poslujejo,  na mesta,  določena  za  žig,  navedejo:  »Ne 
poslujemo z žigom« ter k vlogi priložijo posebno izjavo 
o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 3: Izjava 
o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis 
odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V na-
sprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se 
bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.

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

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

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

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

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

Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu 
po  elektronski  pošti  in  hkrati  s  priporočeno  poštno 
pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osme-
ga dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za 
dopolnitev,  in  sicer  na  naslov:  Ministrstvo  za  delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 
cesta 44, 1000 Ljub ljana, s pripisom: »Dopolnitev vlo-
ge na javni razpis za pomoč najbolj ranljivim skupinam 
prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševa-
nje njenih posledic«.

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

3 Prijavitelji morajo biti pozorni na oddajo priporočenih 
pisemskih pošiljk, saj mora takšna pošiljka, glede na zah-
tevo razpisa, prispeti do roka na ministrstvo in ni ustrezno, 
da je oddana na pošti v roku (v tem primeru bo zavržena 
kot prepozno oddana).

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

Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojni-
ci, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja  ter  vidno  oznako:  »Ne  odpiraj  –  Vloga  na 
javni  razpis  za  pomoč najbolj  ranljivim  skupinam pre-
bivalcev  zaradi  epidemije  COVID-19  in  zmanjševanje 
njenih posledic«. Za označevanje vloge na ovojnici se 
uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 5: Označ-
ba vloge), ki  je del  razpisne dokumentacije. Če ne bo 
uporabljen  obrazec  za  označbo  vloge, mora  ovojnica 
vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za 
označbo vloge.

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

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni 
v poglavjih 8. in 9. tega javnega razpisa.

12.2. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti 
vlog in ocenjevanje

12.2.1. Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po po-

stopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih  in načinih 
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih pro-
gramov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). 
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vo-
dila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika 
ministrstva.

Odpiranje vlog bo potekalo dne 21. 7. 2020 ob 
10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve  in  enake  možnosti,  Štukljeva  cesta  44,  1000 
Ljub ljana in bo javno.

V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se 
bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja go-
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V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile 
le vloge, ki bodo formalno popolne.

12.2.3. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno 

popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za 
kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolno 
vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 
8 in 9 tega javnega razpisa.

V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne 
vloge najprej preverjene glede na pogoje za kandidiranje 
na javnem razpisu, določene v poglavju 8 tega javnega 
razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da 
projekt in/ali prijavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vlo-
ga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi 
meril za ocenjevanje.

Vse  popolne  vloge  bodo  ločeno  ocenili  trije  člani 
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se 
bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih 
ocen posameznih ocenjevalcev. Na osnovi rezultatov 
ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog 
prejemnikov sredstev.

Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo 
dosegli minimalni kakovostni kriterij tj. bodo na osnovi 
ocenjevanja dosegli najmanj 11 točk.

12.3. Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo 

najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Re-
zultati  razpisa so  informacije  javnega značaja  in bodo 
objavljeni  na  spletnih  straneh ministrstva  https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-de-
lo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/jav-
ne-objave/ in na spletni strani www.eu-skladi.si.

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

Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa pred-
stojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o so-
financiranju projektov. Ministrstvo bo z  izbranimi prija-
vitelji  sklenilo pogodbe o sofinanciranju  (Priloga št. 1: 
Vzorec pogodbe o sofinanciranju)  za celotno obdobje 
trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni 
od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju 
projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

12.4. Pravno varstvo prijaviteljev
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev so-

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

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

12.5. Merila za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo 

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

13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih 
podatkov.

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

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prija-
vitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju 
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati 
izjavo o zaupnosti.

Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skriv-
nost,  lahko ministrstvo  in  drugi  organi,  ki  so  vključeni 
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije 
javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezna-
me in analize.

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

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

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

– vodenje  ločenega  knjigovodstva  za  projekt  ozi-
roma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje 
revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z do-
ločbo 140. člena Uredbe (EU) 1303/2013 in predpisi, ki 
urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, 
izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati do-
stopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v ob-
dobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov 
Evropski  komisiji,  ki  vsebujejo  končne  izdatke  konča-
nega projekta. O natančnem datumu za hrambo doku-
mentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu 
pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prija-
vitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti do-
kumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta 
v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;

– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z jav-
nostjo in uporabe logotipov v skladu s 115. in 116. čle-
nom Uredbe (EU) 1303/2013, navodili organa upravlja-
nja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 16);

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

– izpolnjevanje  zahteve  glede  spremljanja  dose-
ganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen 
spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 
96. in 125. členom Uredbe (EU) 1303/2013, 5. in 19. čle-
nom dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke 
o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;

– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti mo-
ških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, 
zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med oseba-
mi, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti 
v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, 
ki  pokriva  področje  zagotavljanja  enakih  možnosti  in 
7. členom Uredbe (EU) 1303/2013 ter 7.  in 8. členom 
Uredbe (EU) 1304/2013;

– začetek izvajanja projekta z dnem izdaje sklepa 
o izboru;

– zagotavljanje, da bodo projekt izvajale strokovno 
usposobljene osebe, kot zahtevano v javnem razpisu in 
razpisni dokumentaciji;

– zagotavljanje ustrezne zamenjave strokovnih de-
lavcev s kadrom, ki izpolnjuje vse zahteve glede izo-
brazbe in delovnih izkušenj, navedene v tem javnem 
razpisu;

– vodenje evidence o izvedenih aktivnostih (po pri-
loženem Obrazcu št. 4: Spremljanje izvedenih aktivnosti 
projekta). Vsa dokumentacija se mora hraniti skladno 
s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;

– upoštevanje  kodeksa etičnih  načel  v  socialnem 
varstvu pri izvedbi projektnih aktivnosti.

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

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

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

Pri  izvajanju  projektov,  sofinanciranih  s  sredstvi 
Evropskega socialnega sklada, je potrebno smiselno 
in skladno z Navodili PO uporabljati logotip Evropskega 
socialnega sklada in hkrati navajati, da projekt v celoti 
financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega social-
nega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt fi-
nancira iz Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne 
osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja re-
vščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, 
vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega 
sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.3 spe-
cifičnega  cilja  »Preprečevanje  zdrsa  v  revščino oziro-
ma  socialno  izključenost  in  zmanjševanje  neenakosti 
v zdravju«.

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

16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitev obveznosti: v kolikor 
se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi 
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti 

znani, oziroma da je posredoval neažurne, neresnične, 
neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali 
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim raz-
pisom dolžan razkriti, ker bi  lahko vplivali na odločitev 
ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/pre-
jemnik sredstev dolžan vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od 
dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev do dneva 
vračila v proračun Republike Slovenije.

17. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prija-

vitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Mini-
strstva za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/mi-
nistrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-mo-
znosti/javne-objave/.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainte-
resirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na 
naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za 
pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epi-
demije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic« ob-
javljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzav-
ni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-social-
ne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja 
je možno posredovati do 10. 7. 2020, zadnji odgovori 
bodo objavljeni do 15. 7. 2020.

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

Izbrani prijavitelji na tem javnem razpisu bodo po 
podpisu pogodbe povabljeni na delavnico, kjer bodo 
seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poro-
čanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice bo mi-
nistrstvo objavilo na spletni strani https://www.gov.si/dr-
zavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-so-
cialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/ po izdaji 
sklepov o dodelitvi sredstev oziroma po podpisu pogodb 
o sofinanciranju.

17.1. Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obraz-

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

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

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

17.2. Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.2.1. Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki mo-

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

– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec  št.  4:  Spremljanje  izvedenih  aktivnosti 

projekta
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17.2.2. Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki mo-

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

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

– Priloga  št.  2:  Kopija  ustanovnega  ali  drugega 
ustreznega akta za prijavitelja

– Priloga  št.  3:  Izjava  o  neposlovanju  z  žigom  (v 
kolikor prijavitelj ne posluje z žigom)

– Priloga št. 4: Metodološki list
– Priloga št. 5: Označba vloge
17.2.3. Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije 

in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 6: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi 

za koordinatorja in ostale sodelavce projekta
– Priloga št. 7: Podpisan življenjepis (CV) za koor-

dinatorja in ostale sodelavce projekta
– Priloga št. 8: Podpisana izjava koordinatorja pro-

jekta, da soglaša s sodelovanjem pri projektu in bo pri 
njegovi izvedbi aktivno sodeloval

Vloga  se  šteje  kot  formalno  popolna,  če  vsebuje 
zgoraj navedene, popolno in ustrezno izpolnjene, podpi-
sane in žigosane obrazce ter zahtevana dokazila.

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

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki 
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentaci-
je, in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge 
in  podatke,  določene  v  razpisni  dokumentaciji.  Poleg 
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov 
(CD-ROM-u/ DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi 
oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazca št. 1 in 
2. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V pri-
meru razlik velja tiskana verzija.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-2243/20
Javna  agencija  za  knjigo  Republike  Slovenije  (v 

nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji 
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF  in 63/13), Zakona o uresničevanju  jav-
nega  interesa  za  kulturo  (Uradni  list  RS,  št.  77/07  – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13  in 68/16), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravil-
nika  o  strokovnih  komisijah  Javne  agencije  za  knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 
prevodov v tuje jezike za leto 2020 (v nadaljevanju: 
JR5-P-2020).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 19. 6. 2020 in se izteče 
dne 27. 7. 2020.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-2244/20
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v na-

daljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF  in 63/13), Zakona o uresničevanju  jav-
nega  interesa  za  kulturo  (Uradni  list  RS,  št.  77/07  – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13  in 68/16), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 

s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravil-
nika  o  strokovnih  komisijah  Javne  agencije  za  knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja 
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 
izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za 
leto 2020 (v nadaljevanju: JR6-INJ-2020).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 19. 6. 2020 in se izteče 
dne 20. 7. 2020.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 5100-14/2020-2 Ob-2273/20
Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja  in  ocenjevanja  ter  spremljanju  izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 
79/17, 65/19  in 78/20); v nadaljevanju: Pravilnik o po-
stopkih),  v  zvezi  s  15.  členom  Zakona  o  raziskovalni 
in  razvojni dejavnosti  (Uradni  list RS, št. 22/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg  in 9/19; v nadalje-
vanju:  Zakon),  na  podlagi  Sporazuma  o  sodelovanju 
v kulturi,  izobraževanju, znanosti  in tehniki med Vlado 
Republike Slovenije  in Vlado Republike Francije (Ura-
dni list RS-MP, št. 4/93), Uredbe o ratifikaciji Sporazu-
ma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisa-
riatom  za  atomsko  energijo  na  področju  znanstvenih 
raziskav (Uradni list RS, št. 64/06, RS-MP, št. 14/06, 
stran 1024–1032) in Zapisnika 15. skupnega zasedanja 
odbora Ministrstva za  izobraževanje,  znanost  in  šport 
Republike Slovenije in Komisariata za alternativne ener-
gije  in  atomsko  energijo  (CEA)  Francoske  republike, 
podpisanega 19.  februarja 2020 v Saclay, Francija  ter 
v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – 
uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 
z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 
z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 
z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 
in 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020  (v nadaljevanju: 
Metodologija) objavlja Javna agencija za  raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnih projektov  
med Republiko Slovenijo in Komisariatom  

za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) 
Francoske republike v letih 2021–2022

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike  Slovenije,  Bleiweisova  cesta  30,  1000  Ljub ljana 
(v nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje znan-

stvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in 
atomsko  energijo  –  CEA  Francoske  republike  v  letih 
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2021–2022 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinancira-
nje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projek-
tov, predvidoma v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 
na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

Nove tehnologije za energijo
– materiali,
– napredni  katalizatorji  za  polimerne  elektrolitske 

membrane (PEM), gorivne celice,
– produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
– sončna energija,
– biomasa,
– nanotehnologije.
Jedrska energija
– jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje 

življenjske dobe, digitalni  I&C, človeški  faktor, reaktor-
ska  fizika,  termohidravlika, materiali,  korozija,  erozija, 
strukturna mehanika, probabilistične in deterministične 
varnostne analize, hude nesreče),

– shranjevanje radioaktivnih odpadkov,
– nove reaktorske tehnologije,
– jedrski podatki,
– instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih re-

aktorjih.
Potresna varnost
– odpornost materialov in zgradb na potrese.
Prilagajanje klimatskim spremembam
Temeljne raziskave v fiziki
– optika in laserji.
Znanosti o življenju
– novi markerji  (geni  in proteini),  vpleteni  v  karci-

nogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter 
staranje,

– možganski tumorji: nove terapije.
Raziskave globalne varnosti
– monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, 

strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
– detekcija skritih objektov in eksplozivov.
3. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-

piti  znanstvenoraziskovalno  sodelovanje  s  Francosko 
republiko in s tem omogočanje znanstveno-razvojnega 
napredka na strateško pomembnih področjih s sodelo-
vanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti 
sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na 
razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge 
mednarodne razpise.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razisko-

valne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca 
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija,

2.  izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pra-
vilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pra-
vilnik o pogojih za vodje).

Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne 
dejavnosti,  je  prijavitelj  matična  raziskovalna  organi-
zacija (RO). Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in 
je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je 
zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta 
v času prijave.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Vstopni pogoji
(1) Skladnost prijave z razpisanimi raziskovalnimi 

področji (v skladu z 2. točko javnega razpisa).
(2)  Prijavitelj  na  javni  razpis  mora  biti  upravičen 

sub jekt (v skladu s 4. točko javnega razpisa).

(3)  Bilateralni  raziskovalni  projekt  na  slovenski 
strani izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja 
bilateralnega raziskovalnega projekta, raziskovalci ter 
tehnični sodelavci. Vodja mora imeti evidenčno številko 
raziskovalca pri agenciji (je vpisan v Evidenco RO).

(4) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta 
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega pro-
jekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pra-
vilnik o pogojih za vodje in Metodologija.

V okviru tega javnega razpisa lahko posamezen 
raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega 
raziskovalnega projekta.

(5) Bilateralni raziskovalni projekt je lahko temeljni 
ali aplikativni. Prijavitelj aplikativnega bilateralnega raz-
iskovalnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % 
utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresi-
ranih uporabnikov.

(6) Prijavitelj bilateralnega raziskovalnega projekta, 
kjer v prijavi kot izvajalec projekta nastopa gospodarska 
družba,  mora  skladno  s  Pravili  o  državnih  pomočeh 
na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11, 
z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za dode-
ljevanje državnih pomoči: ARRS- CEA-JR-DP-RS-2020.

(7) Bilateralni raziskovalni projekt lahko traja največ 
dve leti.

(8)  Prijavitelj  v  prijavni  vlogi  lahko  označi,  da  se 
vsebina oddane prijavne vloge šteje pod obveznost za-
upnosti podatkov.

(9) Prijavitelj v prijavi podpiše izjavo, da ima ustre-
zno  dovoljenje  etične  komisije  za  izvajanje  raziskav, 
če bodo v bilateralni raziskovalni projekt vključene tudi 
raziskave, povezane z etičnimi vprašanji.

Vstopne pogoje agencija preveri na dan zaključka 
javnega razpisa.

5.2. Drugi pogoji
(1) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta 

mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji najmanj 
v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

(2) Vodja bilateralnega raziskovalnega projekta 
mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega 
dela na letnem nivoju, razen direktorjev javnih razi-
skovalnih zavodov, ki na raziskovalnem projektu lahko 
sodelujejo z 0 urami.

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

(4)  Sodelujoča  RO mora  biti  vpisana  v  evidenco 
RO ter mora v obdobju izvajanja bilateralnega razisko-
valnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami 
raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg 
sodelujoče  RO  v  posameznem  letu  170  efektivnih  ur 
raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega 
projekta  je  lahko število ur sodelujoče RO v posame-
znem letu tudi 0 ur. Prijavitelj mora imeti z drugimi sode-
lujočimi RO podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti.

(5) Sodelujoči  v  projektni  skupini morajo  pridobiti 
evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani 
v Evidenco RO) oziroma številko tehničnega sodelavca 
pri agenciji (so vpisani v Evidenco RO) do podpisa po-
godbe z agencijo. Pogodba z agencijo se predvidoma 
podpiše s prijavitelji v treh mesecih od sprejetega skle-
pa o sofinanciranju bilateralnih raziskovalnih projektov.

(6) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 
skupine morajo imeti za izvajanje bilateralnih razisko-
valnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur 
raziskovalnega dela (največji dovoljeni obseg na osebo 
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znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvaja-
nje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki 
bilateralnega raziskovalnega projekta, ali imeti status 
zasebnega raziskovalca.

(7) Pred podpisom pogodbe z agencijo mora pri-
javitelj aplikativnega bilateralnega raziskovalnega pro-
jekta predložiti dokazilo o sofinanciranju 25 % vrednosti 
projekta s strani drugega zainteresiranega uporabnika 
(pogodba), in sicer za celotno obdobje izvajanja projek-
ta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega 
dela ob začetku financiranja.

Zgornje pogoje agencija preveri pred podpisom po-
godbe o sofinanciranju.

Pri bilateralnem raziskovalnem projektu morajo so-
delovati  raziskovalci  obeh  držav,  pri  čemer  mora  biti 
francoski  vodja  zaposlen  pri  CEA.  Slovenski  in  fran-
coski prijavitelj morata vložiti prijavi na objavljena raz-
pisa,  vsak  v  svoji  državi  in  na  način,  ki  ga  določata 
pristojni instituciji, ki sta objavili skupaj dogovorjen raz-
pis. V Franciji je pristojna institucija za objavo razpisa: 
Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo 
Francoske republike – CEA (Centre de Saclay, Directi-
on for European Affairs, F 91191 Gif sur Yvette Cedex, 
kontaktna oseba: gospod M. Denis Robert-Mougin, tel. 
+33(1)64 5028 49, e-mail: denis.robert-mougin@cea.fr.

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinan-
ciranje

(1) Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in po-
polnih prijavah Strokovna komisija ugotovi skladnost pri-
jav glede na skupno dogovorjena raziskovalna področja 
iz 2. točke tega javnega razpisa. Strokovna komisija pre-
gleda prijave in preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev, 
kot jih določajo Zakon (29. člen), Pravilnik o postopkih 
(8. člen), Pravilnik o pogojih za vodje in Metodologija in 
ovrednoti prijave v skladu z drugim odstavkom 40. in 
drugim  odstavkom  138.  člena  Pravilnika  o  postopkih. 
Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju 
odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles, pri tem 
se upošteva, da se vsebina prijavljenega bilateralnega 
raziskovalnega projekta obravnava kot zaupen podatek. 
Strokovno komisijo s sklepom imenuje direktor.

(2) Strokovna komisija agencije bo pripravila se-
znam prijav  na  podlagi  dosežene  kvantitativne  ocene 
(A1) prijavljenih slovenskih vodij bilateralnih raziskoval-
nih projektov tako, da bo razvrstila prijave v padajočem 
vrstnem  redu  po  doseženih  kvantitativnih  ocenah  za 
publicirano  znanstveno  uspešnost  vodij  (A1),  ločeno 
za prijave, ki so, in ki niso v skladu z razpisnimi pogo-
ji. Strokovna komisija pridobi kvantitativno oceno vodij 
bilateralnih raziskovalnih projektov (A1) za petletno ob-
dobje na dan izteka roka za oddajo prijav na ta javni 
razpis. Če prijavljen vodja bilateralnega raziskovalnega 
projekta v zadnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil 
zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se 
lahko pri izpolnjevanju kriterija za vodjo raziskovalnega 
bilateralnega projekta namesto zadnjih petih let upošte-
va zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih 
let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se 
upoštevano obdobje podaljša v primeru dejansko izra-
bljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko 
varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali 
poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih 
v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve 
izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. 
Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba 
starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. 
V primeru, da vodja bilateralnega raziskovalnega pro-
jekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni 
dejavnosti, je potrebno v prijavi vpisati zadnje interval-

no obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni 
dejavnosti. V prijavi je potrebno obvezno navesti termin 
daljše dokumentirane odsotnosti in razloge. Pri preverja-
nju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke 
navedene v prijavi.

(3) Strokovna komisija agencije bo slovenskemu 
delu  mednarodnega  pooblaščenega  telesa,  imenova-
nega Skupni odbor Komisariata za alternativne ener-
gije in atomsko energijo Francoske republike (CEA) in 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republi-
ke Slovenije  (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za 
znanstveno in tehnološko sodelovanje) predala pripra-
vljen seznam prijav.

(4) Meddržavna komisija za znanstveno in tehno-
loško sodelovanje ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, 
da prijave niso bile oddane v obeh državah.

(5) Meddržavna komisija za znanstveno in tehnolo-
ško sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravna-
vala s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na 
podlagi pooblastil in podpisanega skupnega zapisnika 
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje izbere 
bilateralne raziskovalne projekte v sofinanciranje ter jim 
določi višino sofinanciranja, kar  je za obe  instituciji, ki 
sta objavili razpis v omenjenih državah zavezujoče. Na 
podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno 
in tehnološko sodelovanje bo v. d. direktorja agencije 
sprejel sklep o sofinanciranju.

(6) Področja in oblike izvajanja medsebojnega so-
delovanja izbrani prijavitelji lahko še uredijo s posebnimi 
sporazumi  na  podlagi  4.  člena  Sporazuma  o  sodelo-
vanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za 
atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (v 
nadaljevanju: sporazum). Posebni sporazumi lahko na 
podlagi določb sporazuma podrobno opredeljujejo na-
čine in pogoje sodelovanja, kot na primer sprejem obi-
skovalcev (6. člen), zaupnost podatkov (7. člen), varstvo 
intelektualne lastnine – pravica uporabe (8. člen), odgo-
vornost za izmenjane informacije (9. člen), odgovornost 
za nesreče (škoda, povzročena osebju, premoženjsko 
škodo, odgovornost do tretje strani, jedrsko odgovornost 
(10. člen), reševanje sporov (12. člen), veljavno pravo 
(13. člen) itd.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofi-
nanciranje bilateralnih raziskovalnih projektov

(1) Predviden obseg sredstev slovenske strani 
za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni 
dobi, predvidoma od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, znaša 
okvirno 500.000,00 EUR.

(2) Agencija bo sofinancirala slovenski del izbranih 
bilateralnih raziskovalnih projektov skladno s proračun-
skimi možnostmi. Predvideno število izbranih bilateral-
nih raziskovalnih projektov je do 6 (šest) projektov, ki 
jih slovenska stran  lahko sofinancira do 100.000 EUR 
na projekt za celotno obdobje realizacije bilateralnega 
raziskovalnega projekta.

(3) Kategorija cene efektivne ure raziskovalnega 
dela za bilateralni raziskovalni projekt se določi na pod-
lagi v prijavni vlogi izbrane kategorije cene efektivne 
ure raziskovalnega dela v skladu z Uredbo o norma-
tivih  in  standardih  za  določanje  sredstev  za  izvajanje 
raziskovalne  dejavnosti  financirane  iz  Proračuna  Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14,  103/15,  27/17,  9/18  in  62/19;  v  nadaljevanju: 
Uredba o normativih). Sofinanciranje slovenskega dela 
bilateralnega raziskovalnega projekta bo agencija iz-
vajala  periodično,  predvidoma  v  mesečnih  izplačilih, 
na podlagi podpisane pogodbe z izbranimi prijavitelji. 
Agencija izvede preračun v ekvivalent polne zaposlitve 
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po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan 
zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se 
usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve 
za posamezno leto.

(4) Sofinanciranje v letih izvajanja bilateralnih razi-
skovalnih projektov (2021–2022) je vezano na sprejem 
finančnega načrta agencije za navedena leta ter na za-
gotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po pred-
metnem javnem razpisu.

(5) Upravičeni stroški so določeni v Uredbi o nor-
mativih.

8. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijava na javni razpis mora biti oddana v tiskani 

in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elek-
tronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava 
na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na 
obrazcu ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava-2020.

8.1. Tiskana prijava
Tiskano (na papirju) prijavo je treba dostaviti lastno-

ročno podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in 
atomsko  energijo  –  CEA  Francoske  republike  v  letih 
2021–2022«, z obveznim nazivom in naslovom prijavite-
lja na ovojnici, na naslov: Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na 
naslov agencije do vključno 17. 9. 2020, do 14. ure. Kot 
pravočasne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, odda-
ne priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 17. 9. 
2020, do 14. ure, kjer pri datumu veljata datum in ura na 
poštnem žigu ovojnice.

8.2. Elektronska prijava
Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: 

CEA2020@ARRS.SI.
Elektronska oblika prijavnega obrazca 

ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava-2020  mora  biti  ob-
vezno  oddana  v  word  obliki  in  poimenovana: 
ARRS-MS-BI-CEA-JR-Prijava-2020-Pr.doc,  kjer  je  Pr 
priimek vodje projekta v Sloveniji.

Elektronska  prijava  je  pravočasna,  če  je  oddana 
na elektronski naslov: CEA2020@ARRS.SI do vključno 
17. 9. 2020, do 14.00.

8.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja  in se 
prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom o postopkih.

9. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega 
razpisa: predvideni  čas  izvajanja  sofinanciranja  pred-
meta javnega razpisa je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje 
prijav bo predvidoma 23. 9. 2020, ob 10. uri, na sedežu 
Javne  agencije  za  raziskovalno  dejavnost  Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana odprla 
vse  v  roku prispele,  dostavljene  in pravilno označene 
prijave.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni predvidoma decembra 2020 oziroma 
v osmih dneh od odločitve pristojnega organa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo 
od dneva objave v Uradnem listu Republike Sloveni-

je  objavljen  tudi  na  spletni  strani  agencije  http://www.
arrs.si/sl/razpisi/. Dodatne informacije v zvezi s tem jav-
nim razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji, na 
tel.  01/400-59-70  pri Marjetici  Primožič  ali  po  e-pošti: 
marjetka.primozic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 5100-7/2020-1 Ob-2274/20
Na  podlagi  135.  in  136.  člena  Pravilnika  o  po-

stopkih  (so)financiranja  in  ocenjevanja  ter  spremlja-
nju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20, v nadaljevanju: Pravil-
nik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o razi-
skovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v na-
daljevanju:  Zakon),  Zakona  o  ratifikaciji  Sporazuma 
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Her-
cegovine (Uradni list RS-MP, št. 4/96), Zakona o rati-
fikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije  in 
Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju 
v  kulturi,  izobraževanju  in  znanosti  (Uradni  list  RS, 
št. 69/00, RS-MP, št. 17/00), Protokola dvanajstega 
zasedanja skupnega odbora za znanstveno in tehno-
loško sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno 
in Hercegovino ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja 
prijav  za  razpise  (uradno  prečiščeno  besedilo  št.  4), 
št. 6319-2/2013-38, z dne 5. 6. 2017 in nasl. (v nada-
ljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno  
in Hercegovino v letih 2021–2022

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

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

bojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih raziskovalcev in 
raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo sku-
pne  znanstvenoraziskovalne  projekte  (v  nadaljevanju: 
bilateralne projekte) v letih 2021–2022.

Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi dalj-
še obiske (od 1–3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlaj-
še raziskovalce Bosne  in Hercegovine, ki  jih prijavitelj 
poimensko navede v prijavni vlogi.

Prednost bodo imeli projekti na skupno dogovorje-
nih prednostnih področjih:

– Informatika in telekomunikacije
– Energetika
– Hrana
– Okolje
– Kulturna in kreativna ekonomija.
V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika 

Slovenija ter Bosna in Hercegovina. Bilateralni projekti 
trajajo dve leti.

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

cije in zasebni raziskovalci, ki:
– so  vpisani  v  zbirko  podatkov  o  izvajalcih  razi-

skovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih 
raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
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– izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravil-
nikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavlja-
nje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega pro-
jekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik 
o pogojih za vodje) in

– imajo  s  strani  agencije  sofinancirane  programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskova-
nja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sode-
lovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju 
raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financi-
ranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Her-
cegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev 
in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz Bosne in 
Hercegovine  v  Republiki  Sloveniji  ter  povečati  število 
prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih pro-
gramov Evropske unije na področju raziskav in inovacij 
in na ostale mednarodne razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta 

mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega pro-
jekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika 
o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Za posa-
meznega vodjo bilateralnega projekta lahko prijavno 
vlogo odda le en prijavitelj. Vsi navedeni dokumenti so 
sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na 
spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa 
metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znan-
stvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z dru-
gimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega 
števila čistih citatov v zadnjih desetih  letih, ki  jih mora 
vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: 
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih 
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če  prijavljeni  vodja  bilateralnega  projekta  v  za-
dnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali 
samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri 
izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta 
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno 
obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raz-
iskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje 
podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz 
naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumenti-
rane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma dru-
gih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdra-
vstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskoval-
ne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje 
upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega 
dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če prijavljeni 
vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil za-
poslen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati 
zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let 
v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti dalj-
šo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju 
vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, 
navedene v prijavi.

Med sodelujoče raziskovalce v Republiki Sloveniji 
se mora  vključiti  vsaj  enega doktorskega  študenta  ali 
raziskovalca, pri katerem od njegovega zagovora pr-
vega  doktorata  ni minilo  več  kot  pet  let  (upošteva  se 
leto zagovora doktorata) v skladu z osmim odstavkom 
136. člena Pravilnika o postopkih.

Pogoje agencija preveri na dan zaključka javnega 
razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razisko-
valci obeh držav. Slovenski prijavitelj (vodja) in prijavitelj 
iz Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi na obja-

vljena razpisa, vsak v svoji državi, na način, kot ga dolo-
čajo pristojne institucije. V BiH so pristojne naslednje in-
stitucije: Ministrstvo za civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000 
Sarajevo  (www.mcp.gov.ba), Federalno ministrstvo za 
izobraževanje in znanost, dr. Ante Starčevića bb, 88000 
Mostar (www.fmon.gov.ba) in Ministrstvo za znanstveno-
tehnološki razvoj, visoko šolstvo in informacijsko družbo 
Republike Srbske, Trg Republike Srbske 1, 78000 Banja 
Luka (www.vladars.net).

6. Prednostni merili in postopek za izbiro prijav za 
sofinanciranje

Prednostno merilo glede obveznega deleža bilate-
ralnih projektov (20 %) se upošteva pri prijavah, katerih 
vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata).

Prednost pri izboru prijav bodo imeli projekti na 
skupno dogovorjenih prednostnih področjih in projekti, ki 
v zadnjem javnem razpisu za obdobje 2019–2020 niso 
bili sofinancirani.

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija v skla-
du  s  138.  členom Pravilnika  o  postopkih  ovrednoti  le 
prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s tem 
javnim razpisom.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav 
s pripadajočimi ocenami, pri čemer  razvrsti prijave po 
sledečem vrstnem redu:

– na  vrh  seznama  se  razvrsti  20 % prijav,  katerih 
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu 
s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno 
publicirano uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki 
se določi na podlagi ocene A1  iz 35. člena Pravilnika 
o postopkih (v nadaljevanju: A1),

– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile predno-
stnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem 
vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicira-
no znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, 
ki se določi na podlagi ocene A1,

– na predlog seznama prijav se na koncu,  ločeno 
od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne 
izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda 
slovenskemu delu Skupnega odbora za znanstveno in 
tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bo-
sno in Hercegovino (v nadaljevanju: Meddržavna komi-
sija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane 
na razpisih v obeh državah. Na podlagi odločitve Meddr-
žavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje 
bo  direktor  agencije  sprejel  sklep  o  sofinanciranju,  na 
podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 
bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega jav-
nega razpisa v celotni razpisni dobi 2021–2022 znaša 
okvirno 120.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2021–2022 je vezano na spre-
jem  finančnega  načrta  agencije  za  navedeni  leti  ter 
na  zagotovitev  namenskih  sredstev  za  sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce (tj. podi-
plomske študente in podoktorande največ do pet let po 
doktoratu)  iz  Bosne  in  Hercegovine  dodatno  sofinan-
cirala  tudi  daljše obiske  (od 1–3 mesece)  v Republiki 
Sloveniji.
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Agencija bo sofinancirala:
– slovenskim raziskovalcem:
– mednarodne prevozne stroške med sedežema 

raziskovalnih ustanov na najbolj ekonomičen način, upo-
števajoč ceno in porabo časa,

– dnevnice ob obiskih v Bosni in Hercegovini;
– raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine:
– stroške  bivanja  za  gostujoče  raziskovalce  iz 

Bosne in Hercegovine ob obiskih v Republiki Sloveniji 
do največ 100 EUR dnevno,

– stroške  javnega  lokalnega prevoza znotraj dr-
žave;

– mlajšim raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine 
(ob daljših obiskih: 1–3 mesece):

– stroške bivanja v Republiki Sloveniji največ do 
1.250,00 EUR mesečno,

– dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do vi-
šine določene v veljavni uredbi; v trenutku objave tega 
razpisa znaša 21,39 EUR,

– mednarodne prevozne stroške na najbolj eko-
nomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,

– stroške  javnega  lokalnega prevoza znotraj dr-
žave.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Slovenski prijavitelji sami krijejo stroške 
za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem. 
Sprejeti projekti, ki ne bodo imeli izmenjav do 31. 12. 
2021, v letu 2022 ne bodo sofinancirani.

8. Čas izvajanja javnega razpisa: obdobje realiza-
cije predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2022.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 

obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, mo-
rata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava na javni 
razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu 
ARRS-MS-BI-BA-JR-Prijava/2020.

9.1. Tiskana prijava
Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigo-

sano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na 
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne-
ga sodelovanja med Republiko Slovenijo  ter Bosno  in 
Hercegovino v letih 2021–2022«, z obveznim nazivom 
in  naslovom  prijavitelja  na  ovojnici,  na  naslov:  Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

9.2. Elektronska prijava
Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: 

razpis-BIH@arrs.si.
Elektronska oblika prijavnega obrazca 

ARRS-MS-BI-BA-JR-Prijava/2020  mora  biti  poimeno-
vana: ARRS-MS-BI-BIH-JR-Prijava/2020-Pr.doc, kjer je 
Pr priimek vodje projekta v Sloveniji.

9.3. Rok za oddajo prijav
Elektronska prijava je pravočasna, če je oddana na 

elektronski naslov: razpis-BIH@arrs.si do vključno 30. 9. 
2020 do 15. ure.

Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na 
naslov agencije do 30. 9. 2020 do 15. ure. Kot pravoča-
sne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, oddane pripo-
ročeno na pošto v Sloveniji do vključno 30. 9. 2020 do 
15. ure, kjer pri datumu veljata datum in ura na poštnem 
žigu ovojnice.

9.4. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih  in nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se 

prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če 
je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki 
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta jav-
ni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 5. 10. 2020 v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega 
organa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije objavljen na spletni strani agencije 
(www.arrs.si). Dodatne  informacije v zvezi z  razpisom 
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po 
tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po 
e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 5100-15/2020-2 Ob-2275/20
Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja,  ocenjevanja  in  spremljanju  izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 
65/19 in 78/20); v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 
v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti  (Uradni  list  RS,  št.  22/06  –  uradno  preči-
ščeno  besedilo,  61/06  –  ZDru-1,  112/07,  9/11,  57/12 
–  ZPOP-1A,  21/18  –  ZNOrg  in  9/19;  v  nadaljevanju: 
Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju 
v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zve-
zne republike Nemčije s protokolom (Uradni list RS-MP, 
št. 9/94), Memoranduma o sodelovanju med Ministr-
stvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 
in Nemško službo za akademske  izmenjave  (German 
Academic Exchange Service/Deutscher Akademischer 
Austauschdienst; v nadaljevanju: DAAD), z dne 12. 10. 
2015, Aneksa k temu Memorandumu, podpisanega 
v maju 2017, Protokola med Ministrstvom za izobraže-
vanje, znanost in šport Republike Slovenije in DAAD, 
ki je bil podpisan 2. 12. 2019 ter v skladu z Metodolo-
gijo  ocenjevanja  prijav  za  razpise-uradno  prečiščeno 
besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 
z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019; 
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 
6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 in 6319-2/2013-58 
z dne 18. 5. 2020 (v nadaljevanju: metodologija) obja-
vlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno 
republiko Nemčijo v letih 2021–2022

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
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blike  Slovenije,  Bleiweisova  cesta  30,  1000  Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev 
v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstve-
noraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci (v na-
daljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2022 na vseh znanstvenih področjih. Bilate-
ralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sode-
lujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.

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

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razisko-

valne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca 
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija,

2.  izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pra-
vilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pra-
vilnik o pogojih za vodje) in

3. imajo s strani agencije sofinanciran program ozi-
roma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja 
ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje 
v okvirnih programih Evropske unije na področju  razi-
skav  in  inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja 
prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno re-
publiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih razisko-
valcev in število gostovanj vrhunskih nemških razisko-
valcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih 
raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske 
unije na področju raziskav in inovacij in na ostale med-
narodne razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
V okviru javnega razpisa lahko posamezen razisko-

valec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projek-
ta. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta 
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega pro-
jekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika 
o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni 
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so 
objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa 
metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znan-
stvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z dru-
gimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega 
števila čistih citatov v zadnjih desetih  letih, ki  jih mora 
vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: 
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih 
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če  prijavljeni  vodja  bilateralnega  projekta  v  za-
dnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali 
samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri 
izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta na-
mesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdo-
bje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskoval-
ni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša 
v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova 
zavarovanja za starševsko varstvo, dokumentirane od-
sotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih pri-
merov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem 
zavarovanju, in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, 
daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega 
obdobja ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki 
delne odsotnosti z dela. Če vodja bilateralnega projekta 
v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejav-

nosti, je treba v prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, 
ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. 
V prijavi je treba navesti daljšo dokumentirano odsotnost 
in razloge. Pri preverjanju vstopnih pogojev bo agencija 
upoštevala le podatke, navedene v prijavi.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega raz-
pisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razi-
skovalci  obeh  držav. Med  sodelujoče  raziskovalce  se 
mora v Republiki Sloveniji vključiti doktorske študente ali 
raziskovalce, pri katerih od njihovega zagovora prvega 
doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto za-
govora doktorata). Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci 
morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji 
(so vpisani v evidenco RO).

Slovenski in nemški prijavitelj (vodja) morata vlo-
žiti prijavi na objavljena razpisa, vsak v svoji državi na 
način, ki ga določata pristojni instituciji. V Zvezni repu-
bliki  Nemčiji  je  pristojna  institucija:  Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst-DAAD, Referat  P33:  Project 
Funding for German Language and Research Mobility, 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn,  tel. +49 228 882 490, 
http://www.daad.de. Kontaktna oseba na nemški strani 
je gospod Tobias Hill: e-mail: hill@daad.de).

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinan-
ciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje 
pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:

a. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih 
projektov,  kot  jih  določa metodologija  in  ovrednotenje 
prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih,

b. ugotavljanje izpolnjevanja obveznega pogoja 
vključenosti doktorskih študentov ali  raziskovalcev, pri 
katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo 
več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata),

c. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede 
upoštevanja  obveznega  deleža  bilateralnih  projektov 
(20 %), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od 
njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot 
pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata. Obvezen 
delež teh projektov je določen v metodologiji.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama pri-
jav  s  pripadajočimi  ocenami  iz  138.  člena  Pravilnika 
o  postopkih,  pri  čemer  razvrsti  prijave  po  naslednjem 
vrstnem redu:

– na  vrh  seznama  se  razvrsti  20 % prijav,  katerih 
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu 
s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno 
uspešnost vodij projektov, ki se določijo na podlagi oce-
ne A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,

– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile predno-
stnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem 
vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znan-
stveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi 
ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,

– na koncu se na predlog seznama prijav,  ločeno 
od ostalih zgoraj omenjenih prijav razvrsti prijave, ki ne 
izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda 
slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega tele-
sa, imenovanega Skupni odbor za znanstveno in tehno-
loško sodelovanje med Republiko Slovenijo in Zvezno 
republiko Nemčijo za izbor skupnih bilateralnih projektov 
(v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno in 
tehnološko sodelovanje).
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Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile odda-
ne na  razpisih v obeh državah oziroma ne vključujejo 
doktorskih študentov ali raziskovalcev, pri katerih od 
njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot 
pet let (upošteva se leto zagovora doktorata).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala 
s  strani  obeh  držav  prispele  in  ocenjene  prijave.  Na 
podlagi pooblastil in skupne podpisane odločitve v obli-
ki mednarodnega dokumenta Meddržavna komisija za 
znanstveno in tehnološko sodelovanje izbere bilateralne 
projekte ter določi višino sofinanciranja vsakemu izbra-
nemu bilateralnemu projektu, kar je za obe instituciji, 
ki sta objavili  razpis v omenjenih državah zavezujoče. 
Slovenska stran v Meddržavni komisiji za znanstveno in 
tehnološko sodelovanje si bo prizadevala, da bo med iz-
branimi bilateralnimi projekti 20 % bilateralnih projektov, 
katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega 
zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Na 
podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno 
in tehnološko sodelovanje bo v. d. direktorja agencije 
sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se 
bodo prijaviteljem izdala obvestila.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 
bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotnem razpisnem obdobju, od 1. 1. 2021 do 
31. 12. 2022, znaša glede na realizirani predmet javne-
ga razpisa okvirno 100.000,00 EUR.

Sofinanciranje bo izvedeno skladno s proračunski-
mi možnostmi.

V  skladu  z  dogovorom obeh  držav  vsaka  država 
sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

Agencija  bo  sofinancirala  slovenskim  raziskoval-
cem obiske v Zvezni republiki Nemčiji in sicer naslednje 
upravičene stroške:

a. mednarodne prevozne stroške na najbolj ekono-
mičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,

b. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kra-
ja raziskovalne organizacije v Zvezni republiki Nemčiji 
(v primeru poti z  letalom tudi  javni prevoz od  letališča 
do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije),

c. stroške bivanja do največ 100 EUR dnevno za 
kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa 
stroške bivanja največ do 1.250 EUR mesečno,

d. dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, 
ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja 
v tujino.

Agencija bo sofinancirala vse dejanske  in upravi-
čene stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelji 
sami krijejo stroške za zdravstveno zavarovanje sloven-
skim raziskovalcem.

8. Čas izvajanja razpisa: obdobje realizacije pred-
meta javnega razpisa je predvidoma od 1. 1. 2021 do 
31. 12. 2022.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijava na javni razpis mora biti oddana v tiskani 

in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elek-
tronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava 
na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na 
obrazcu ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava-2020.

9.1. Tiskana prijava
Tiskano (na papirju) prijavo je treba dostaviti lastno-

ročno podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne  odpiraj  –  Prijava  na  javni  razpis  Javni  razpis  za 
sofinanciranje  znanstvenoraziskovalnega  sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo 
v  letih 2021–2022« z obveznim nazivom  in naslovom 

prijavitelja na ovojnici, na naslov: Javna agencija za raz-
iskovalno  dejavnost  Republike  Slovenije,  Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na 
naslov agencije do vključno 7. 9. 2020, do 14. ure. Kot 
pravočasne  tiskane prijave se štejejo  tudi prijave, od-
dane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 7. 9. 
2020, do 14. ure, kjer pri datumu veljata datum in ura na 
poštnem žigu ovojnice.

9.2. Elektronska prijava
Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: 

NEMCIJA2020@ARRS.SI.
Elektronska oblika prijavnega obrazca 

ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava-2020  mora  biti  ob-
vezno  oddana  v  word  obliki  in  poimenovana: 
ARRS-MS-BI-DE-JR-Prijava-2020-Pr.doc, kjer je Pr pri-
imek vodje projekta v Sloveniji.

Elektronska prijava je pravočasna, če je oddana na 
elektronski naslov: NEMCIJA2020@ARRS.SI do vključ-
no 7. 9. 2020, do 14. ure.

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja  in se 
prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 10. 9. 2020 ob 11. uri v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega 
organa (predvidoma novembra 2020).

12. Kraj, čas in odgovorna oseba za javni razpis, 
pri kateri lahko zainteresirani tudi dvignejo razpisno do-
kumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 
na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne infor-
macije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na 
agenciji pri Marjetici Primožič, po tel. 01/400-59-70 vsak 
delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: marjetka.primo-
zic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 5100-16/2020-2 Ob-2276/20
Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja  in  ocenjevanja  ter  spremljanju  izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 
79/17,  65/19  in  78/20;  v  nadaljevanju: Pravilnik  o po-
stopkih),  v  zvezi  s  15.  členom  Zakona  o  raziskovalni 
in  razvojni dejavnosti  (Uradni  list RS, št. 22/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg  in 9/19; v nadalje-
vanju: Zakon), Sporazuma med Vlado SFRJ  in Vlado 
Japonske  o  sodelovanju  na  področju  znanosti  in  teh-
nologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki 
Sloveniji od 19. 2. 1994 na podlagi Akta o nasledstvu 
sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni 
list RS, št. 8/94, MP-2/94), Memoranduma o soglasju 
o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šol-
stvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim 
združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for 
the Promotion of Science), z dne 6. 4. 2001, usmeritev 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republi-
ke Slovenije, št. 510-18/2020/11, z dne 3. 6. 2020 ter 
v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – 
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uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 
z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 
z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 
z dne 13. 5. 2019; 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 
in 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020  (v nadaljevanju: 
metodologija) objavlja Javna agencija za  raziskovalno 
dejavnost  Republike  Slovenije,  Bleiweisova  cesta  30, 
1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko 
v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na 
Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne 
projekte z japonskimi raziskovalci (v nadaljevanju: bila-
teralni projekti) v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023 
na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta 
področja  vključena  v  znanstvene  vede:  družboslovje, 
naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo 
dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slo-
venije in Japonska.

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

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razisko-

valne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca 
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija;

2.  izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pra-
vilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pra-
vilnik o pogojih za vodje) in

3.  imajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega razisko-
vanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. 
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na 
področju raziskav in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir 
financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti  znanstvenoraziskovalno  sodelovanje  z  Japonsko, 
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati 
število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na 
razpise Evropske unije na področju raziskav in inovacij 
in na ostale mednarodne razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno 

prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega pro-
jekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega 
projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pra-
vilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi 
navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumen-
tacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prija-
vljenega bilateralnega projekta, ki jih določa metodologi-
ja, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih ob-
jav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji 
(A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih cita-
tov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja prijavljenega 
bilateralnega projekta izkazati. Minimalne kvantitativne 
vstopne pogoje se izračuna po formuli: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 
in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti 
so enake za vse vede.

Če  prijavljeni  vodja  bilateralnega  projekta  v  za-
dnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali 
samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri 
izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralne-
ga projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje 
intervalno  obdobje,  ki  vključuje  obdobje  petih  let  za-
poslitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upo-
števano obdobje podaljša v primeru dejansko izrablje-
nega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko 
varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali 
poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih 
v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve 
izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. 
Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba 
starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. 
Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih  letih ni 
bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo 
vpisati zadnje  intervalno obdobje, ki vključuje obdobje 
petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba 
navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri 
preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le 
podatke, navedene v prijavi.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega raz-
pisa.

Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo so-
delovati  raziskovalci obeh držav. Med sodelujoče  raz-
iskovalce  se  mora  v  Republiki  Sloveniji  vključiti  vsaj 
enega doktorskega študenta ali raziskovalca, v skladu 
z osmim odstavkom 136. člena Pravilnika o postopkih, 
pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni 
minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora dokto-
rata). Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo imeti 
evidenčno številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani 
v evidenco RO).

Slovenski  in  japonski prijavitelj morata vložiti prijavi 
na objavljena razpisa vsak v svoji državi in na način, ki ga 
določata pristojni instituciji. Na japonski strani je pristojna 
institucija: Japonsko združenje za spodbujanje znanosti 
(Japan Society for the Promotion of Science – JSPS), Bi-
lateral Cooperation Division, 5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo 102-0083, www.jsps.go.jp/english/, kontaktna ose-
ba: Mariko Ochiai, e-mail: kenkyouka13@jsps.go.jp.

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinan-
ciranje

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija obravnava prijave, upoštevaje 
pogoje in merila po naslednjem vrstnem redu:

a. izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij bilateralnih 
projektov, kot  jih določa metodologija,  in ovrednotenje 
prijave v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;

b. v skladu z osmim odstavkom 136. člena Pravil-
nika o postopkih ugotavljanje izpolnjevanja obveznega 
pogoja vključenosti  vsaj enega doktorska študenta ali 
raziskovalca, pri katerem od njegovega zagovora prve-
ga doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto 
zagovora doktorata);

c.  ugotavljanje,  če  imajo  vsi  sodelujoči  slovenski 
raziskovalci evidenčno številko raziskovalca pri agenciji 
oziroma, če so vpisani v evidenco RO;
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d. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede 
obveznega deleža bilateralnih projektov (20 %), katerih 
vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata).

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav 
s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika o postop-
kih, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem redu:

– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih vodje 
so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega 
doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovo-
ra doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi 
kvantitativnimi ocenami za publicirano znanstveno uspe-
šnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi 
ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,

– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile predno-
stnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem 
vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstve-
no uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi 
na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,

– na predlog seznama prijav se na koncu,  ločeno 
od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne 
izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda 
slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije za 
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Japonsko za iz-
bor skupnih bilateralnih projektov na področju znanstve-
nega sodelovanja (v nadaljevanju: Meddržavna komisija 
za znanstveno in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile odda-
ne na razpisih v obeh državah.

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala 
s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na pod-
lagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala predvidoma 
štiri bilateralne projekte ter določila višino sofinanciranja 
vsakemu izbranemu bilateralnemu projektu. Slovenska 
stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi 
projekti 20 % bilateralnih projektov, katerih vodje so razi-
skovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega dokto-
rata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve Meddr-
žavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje 
bo v. d. direktorja agencije sprejel sklep o sofinanciranju, 
na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 
bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa za obdobje od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023 znaša 
okvirno 48.000,00 EUR. Dogovor med državama je, da 
se sprejme štiri  prijave,  ki  se  sofinancirajo  za celotno 
razpisno obdobje dveh let do višine 12.000,00 EUR 
oziroma do višine 6.000,00 EUR v posameznem letu.

Sofinanciranje bo izvedeno skladno s proračunski-
mi možnostmi.

V  skladu  z  dogovorom obeh  držav  vsaka  država 
sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

Agencija  bo  sofinancirala  slovenskim  raziskoval-
cem ob obiskih na Japonskem:

– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekono-
mičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,

– prevozne stroške na Japonskem,
– stroške  namestitve  na  Japonskem  do  največ 

100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obi-
skih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 
1.250 EUR mesečno in

– dnevnice na Japonskem do višine, določene v ve-
ljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službe-
na potovanja v tujino.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku  obiska.  Slovenski  prijavitelj  krije  sam  stroške 
za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem.

8. Čas izvajanja razpisa: obdobje realizacije pred-
meta tega razpisa bo predvidoma od 1. 4. 2021 do 
31. 3. 2023.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijava na javni razpis mora biti oddana v tiskani 

in elektronski obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elek-
tronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava 
na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na 
obrazcu ARRS-MS-BI-JP-JR-Prijava-2020.

9.1. Tiskana prijava
Tiskano (na papirju) prijavo je treba dostaviti lastno-

ročno podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko 
Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 3. 
2023« z obveznim nazivom in naslovom prijavitelja na 
ovojnici, na naslov: Javna agencija za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na 
naslov agencije do vključno 7. 9. 2020, do 14. ure. Kot 
pravočasne  tiskane prijave se štejejo  tudi prijave, od-
dane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 7. 9. 
2020, do 14. ure, kjer pri datumu veljata datum in ura na 
poštnem žigu ovojnice.

9.2. Elektronska prijava
Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: 

JAPONSKA2020@ARRS.SI.
Elektronska oblika prijavnega obraz-

ca  ARRS-MS-JP-JR-Prijava-2020  mora  biti  ob-
vezno  oddana  v  word  obliki  in  poimenovana: 
ARRS-MS-BI-JP-JR-Prijava-2020-Pr.doc, kjer je Pr pri-
imek vodje projekta v Sloveniji.

Elektronska  prijava  je  pravočasna,  če  je  oddana 
na elektronski naslov: JAPONSKA2020@ARRS.SI do 
vključno 7. 9. 2020, do 14. ure.

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja  in se 
prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 10. 9. 2020 ob 12. uri v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega 
organa (predvidoma januarja 2021).

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ni dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.
arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo in-
teresenti na agenciji pri odgovorni osebi za javni razpis, 
Marjetici Primožič, po tel. 01/400-59-70 vsak delavnik od 
9. do 12. ure, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 5100-18/2020-1 Ob-2277/20
Na podlagi 11. in 135. člena Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja  in  ocenjevanja  ter  spremljanju  izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 
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79/17,  65/19  in  78/20;  v  nadaljevanju: Pravilnik  o po-
stopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o razisko-
valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje članarin slovenskih društev  
in zvez društev v mednarodnih znanstvenih 

združenjih v letu 2020
1. Naziv  in naslov uporabnika proračunskih sred-

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa, ki mora biti uresničen v letu 2020, je sofinanciranje 
članarin slovenskih društev in zvez društev (v nadalje-
vanju: društva) v mednarodnih znanstvenih združenjih.

3.  Subjekti,  ki  se  lahko  prijavijo  na  javni  razpis: 
za sofinanciranje članarin v mednarodnih znanstvenih 
združenjih se  lahko prijavijo društva, ki delujejo v  jav-
nem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so 
vpisana v Evidenco nevladnih organizacij v javnem inte-
resu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in 
storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evi-
denca_nevladnih_organizacij/Splosno).

4. Cilj  javnega razpisa: cilj  javnega razpisa  je po-
večanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti 
slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu 
s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti  in 
mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kro-
ženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in 
družbo kot celoto.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: pogoj, 
ki ga mora izpolnjevati prijavitelj je, da je društvo včla-
njeno v mednarodno znanstveno združenje, na katerega 
se nanaša prijava na razpis.

6. Merila  za  izbiro  prijav  v  primeru  omejitve  sofi-
nanciranja

V postopku za izbiranje prijav za sofinanciranje čla-
narin slovenskim društvom v mednarodnih znanstvenih 
združenjih se obravnavajo vse pravočasne  in pravilno 
opremljene prijave, ki izpolnjujejo vse z javnim razpisom 
zahtevane pogoje.

Če bo skupna vrednost zaprošenih sredstev preje-
tih vlog presegala razpoložljiva sredstva javnega razpi-
sa, se bodo razpisana sredstva razdeljevala po zapo-
redju vlog, prispelih v glavno pisarno agencije, in sicer 
do porabe sredstev, predvidenih po tem javnem razpisu.

Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru 
prijav  za  sofinanciranje,  ki  ga  obravnava  Znanstveni 
svet  agencije.  Sklep  o  izboru  prijav  za  sofinanciranje 
sprejme na predlog Znanstvenega sveta agencije v. d. 
direktorja agencije.

7. Prijava mora obvezno vsebovati:
– kopijo  dokazila  o  članstvu  društva  v  mednaro-

dnem znanstvenem združenju v letu 2020,
– kopijo  dokazila  o  plačani  članarini  v  mednaro-

dnem znanstvenem združenju za leto 2020. Če plačilo 
članarine  še  ni  bilo  izvedeno,  prijavitelj  priloži  kopijo 
računa oziroma dokazilo o višini članarine za leto 2020.

8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in stro-
ški, ki se jih sofinancira

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpi-
sa v letu 2020 znaša okvirno 35.000,00 EUR.

Sofinanciranje  v  letu  2020  je  vezano  na  sprejem 
finančnega načrta agencije za navedeno leto in na za-

gotovitev  namenskih  sredstev  v  finančnem  načrtu  za 
sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija  bo  sofinancirala  naslednje  upravičene 
stroške:

Članarine  društvom  v  mednarodnih  znanstve-
nih združenjih v  letu 2020 v višini od 200,00 EUR do 
800,00 EUR letno.

Agencija ne sofinancira mednarodnih članarin, ka-
terih višina ne dosega vsaj 200,00 EUR. Če posamezno 
društvo na agencijo odda več prijav za sofinanciranje 
članarin  v  različnih mednarodnih  znanstvenih  združe-
njih, se prijave obravnavajo  ločeno,  tj. zneski članarin 
se ne seštevajo.

Agencija ne sofinancira mednarodnih članarin sek-
cijam  društev  v mednarodnih  znanstvenih  združenjih, 
gospodarskim družbam in zavodom oziroma drugim jav-
nim pravnim osebam in posameznikom.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva se porabijo v obdobju od 1. januarja 2020 
do 31. decembra 2020.

10. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter 
opremljenost prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 
obliki.

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpol-
njen in podpisan prijavni obrazec A1 (ARRS-MS-MZ-06-
-A1/2020). Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, 
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena 
prijava za eno članarino v mednarodnem znanstvenem 
združenju.

Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofi-
nanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev 
v  mednarodnih  znanstvenih  združenjih  v  letu  2020« 
ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Elektronsko prijavo (brez zahtevanih prilog) je tre-
ba oddati  na elektronski poštni naslov:  razpis-zdruze-
nja20@arrs.si  (zaradi  avtomatičnega  procesiranja  po-
datkov  iz  obrazca  so  zaželeni  obrazci  v  formatu  MS 
Word).

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo 
v tiskani obliki prispele na naslov agencije do 20. 8. 
2020 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, 
oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje do 
20. 8. 2020 do 15. ure (poštni žig).

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana 
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vse-
buje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta 
javni razpis.

11. Datum in kraj odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 24. 8. 2020 ob 

10. uri v prostorih agencije, v 3. nadstropju, v sobi 302.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le 

tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki vsebu-
jejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke 
in priloge. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na 
javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj 
ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave se 
bodo obravnavale v skladu s Pravilnikom o postopkih.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu  javnega razpisa: o  izidu  javnega razpisa bodo pri-
javitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve 
pristojnega organa.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ni dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
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ke Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.
arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
interesenti  na  agenciji  pri  Frančiški  Rožič  Novak,  po 
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po 
e-pošti: fani.rozic-novak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 430-0017/2020-3 Ob-2237/20
Občina  Ivančna  Gorica,  Sokolska  ulica  8,  1295 

Ivančna Gorica,  na podlagi  6.  člena Odloka o podeli-
tvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje 
in  varstva  v  Občini  Ivančna  Gorica  (Uradni  list  RS, 
št. 50/16) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 

programa predšolske vzgoje in varstva na 
območju Občine Ivančna Gorica

A. Naročnik  (koncedent): Občina  Ivančna Gorica, 
Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.

B. Dejavnost, ki  je predmet koncesije:  javna služ-
ba –  izvajanje programa predšolske vzgoje  in varstva 
v okviru programa, sprejetega za javne vrtce. Razpi-
sujemo dva oddelka predšolskih otrok 1. starostnega 
obdobja (1.–3. let).

C. Območje izvajanja koncesije: javna služba se bo 
izvajala na območju Občine Ivančna Gorica.

D. Pogoji za opravljanje dejavnosti
Dejavnost  iz prejšnjega člena  lahko opravlja ose-

ba, ki:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti predšol-

ske vzgoje in varstva,
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz 

o vpisu v razvid),
3. ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Repu-

blike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti 
programa,

4. zagotavlja opremljenost v skladu z akti, ki urejajo 
normativne in minimalne tehnične pogoje za prostor in 
opremo vrtca,

5. ima zagotovljene strokovno usposobljene de-
lavce v skladu z akti, ki urejajo normative in kadrovske 
pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

6. ima letni delovni načrt,
7. izvaja oziroma bo izvajala najmanj 9-urni dnevni 

program,
8. bo opravljala dejavnost za ceno programa, ki jo 

potrdi občinski svet,
9. izpolnjuje ostale pogoje, opredeljene v zakonu, ki 

ureja vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki ureja vrtce 
ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.

E. Zavarovanje dejavnosti: ponudnik mora predložiti 
izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zava-
rovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil.

F. Čas za katerega se podeljuje koncesija:
– določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.
G. Kriteriji/merila za izbiro:
– cena vrtca,
– ocena objekta, prostora in opreme,
– lokacija vrtca oziroma oddelka,
– število oddelkov v posameznem okolišu oziroma 

na razpisani lokaciji,
– pisne pozitivne reference,
– rok pričetka izvajanja javne službe.
Predlagana lastna cena programa izdelana po ve-

ljavni metodologiji: največ 30 točk
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje 

število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.

Ocena objekta, prostora in opreme: največ 30 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost pro-

storov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, 
velikost in opremljenost zunanjih površin namenjenih 
izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje, emisi-
je …), dostop in parkirna mesta.

Lokacija vrtca oziroma oddelka: največ 30 točk
Naselji Ivančna Gorica in Šentvid – 30 točk, ostale 

lokacije v občini 10 točk.
Število oddelkov:
Za organiziran 1 oddelek v  imenovanih naseljih – 

30 točk, oddelek drugje v občini – 5 točk.
Pisne pozitivne reference: 5 točk za vsako pozitivno 

referenco.
Rok pričetka izvajanja program: največ 10 točk
Začetek  izvajanja dejavnosti  s 1. 1.  2021  je oce-

njeno z 10 točkami, za vsak mesec dni po navedenem 
datumu dve točki manj.

H. Rok in postopek oddaje prijave
Ponudbe morajo biti poslane po pošti oziroma oseb-

no predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 
Prijava na javni razpis: Koncesija za predšolsko vzgojo« 
na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 
Ivančna Gorica do četrtka, 31. 12. 2020, do 10. ure.

Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile 
ponudnikom.

I. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo komisijsko in nejavno v pro-

storih Občine  Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 
Ivančna Gorica v petek, 15. 1. 2021 ob 10. uri.

O izbiri koncesionarja odloči občina z upravno od-
ločbo.

Če se na razpis prijavi le en ponudnik in ta izpolnju-
je vse predpisane pogoje, koncedent z njim lahko sklene 
koncesijsko pogodbo. Če se na razpis ne javi nobeden 
ponudnik oziroma če nobeden izmed ponudnikov ne iz-
polnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o nji-
hovem izpolnjevanju, koncedent sprejme ustrezen akt.

J. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: 
občinska uprava najpozneje v roku 35 dni po odpiranju 
izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar 
sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom najpozneje 
v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.

K. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: ponud-
be odpira in ocenjuje tričlanska strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan. Komisija vloge oceni glede 
na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi ugoto-
vitev predlaga občinski upravi izbiro ponudnika.

L. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske 
pogodbe

Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe 
koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko 
pogodbo. Javna služba se lahko začne izvajati po pod-
pisu pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni stra-
ni Občine  Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si 
oziroma v sprejemni pisarni občine; kontaktna oseba za 
dodatne informacije je Olga Skubic (tel. 01/78-12-109), 
e-mail: olga.skubic@ivancna-gorica.si.

Občina Ivančna Gorica

Št. 330-17/2020 Ob-2238/20
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja  kmetijstva  in  podeželja  v Občini Medvode  za 
programsko obdobje 2015–2020 s spremembami in do-
polnitvami (Uradni list RS, št. 66/15 in 42/16, v nadalje-
vanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Medvode 
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19 in 77/19) Občina 
Medvode objavlja
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javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode 
v letu 2020

I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v na-
daljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sred-
stva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za 
leto 2020 v okvirni višini 56.000 EUR po shemi državnih 
pomoči  v  kmetijstvu,  skladno  z Uredbo  komisije  (ES) 
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku) Višina sredstev
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo 41.000 EUR
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 15.000 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-
stev

Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 

mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v pri-
marni kmetijski pro izvodnji, oziroma, v primerih ukrepov 
po členih 21, 24 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po 
členu  38 Uredbe Komisije  (EU)  št.  702/2014  dejavna 
v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetij-
skih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določe-
ne s pravilnikom;

– pravne  in  fizične  osebe,  ki  ustrezajo  kriterijem 
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih 
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) 
št.  1407/2013,  imajo  sedež  na  kmetijskem  gospodar-
stvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in 
ima sedež na območju Občine Medvode ter izpolnjujejo 
druge pogoje, določene s pravilnikom.

IV. Ukrepi
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sred-

stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko pro izvodnjo  (14. člen Uredbe Komisije  (EU) 
št. 702/2014)

Okvirna višina razpisanih sredstev je 41.000 EUR 
(PP 4.4.1.1).

Z ukrepom 1 se skuša doseči  vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

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

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

– zagotavljanje  kakovostnih  dobrin  kmetijstva  iz 
ohranjenega  okolja  z  namenom  samooskrbe  Občine 
Medvode.

Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije;

– investicije,  ki  se  izvajajo  izven območja Občine 
Medvode;

– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 
Republike Slovenije ali EU;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– nakup rabljene opreme in naprav.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov, gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu 
in drugih objektov za rejo živali, ki služijo primarni kme-
tijski pro izvodnji;

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

– stroški  nakupa  opreme  hlevov,  gospodarskih 
poslopij in drugih objektov za rejo živali (boksi za te-
leta z napajalniki, pregrade za govedo, silosi za skla-
diščenje žit  in krmil  ter pašni krmilniki)  in čebelarske 
opreme;

– stroški nakupa rastlinjaka s površino nad 100 m2, 
montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih 
naprav;

– stroški  nakupa  in  postavitev  zaščite  pred  neu-
godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);

– stroški  postavitve  novega  ali  obnove  sadnega 
nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo, 
večletnega sadilnega materiala).

Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz 

III. točke tega razpisa, ki imajo sedež na območju Ob-
čine Medvode in katerih naložba se izvaja na območju 
Občine Medvode.

Pogoji za pridobitev pomoči so:
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) 

člena  Uredbe  702/2014,  mora  biti  presoja  vplivov  na 
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pri-
dobitev pomoči;

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano na-
ložbo;

– predložitev  oddane  zbirne  vloge  (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel oziroma 
kopijo poročila staleža čebeljih družin;

a) za rejo živali:
– kmetijsko  gospodarstvo  je  usmerjeno  ali  se  bo 

usmerilo v prosto rejo živali;
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– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino 
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo 
uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi 
velike živine na hektar, na varstvenih pasovih virov pitne 
vode največ 1,9 glav velike živine na hektar oziroma kot 
to določajo državni predpisi za posamezna področja;

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za  rejo  konj  5  ležišč  v  boksih  ali  v  prosti  reji 

z izpustom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omeje-

nimi možnostmi;
– za  rejo  krav  molznic  10  ležišč  v  območjih 

z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem obmo-
čju ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi 
možnostmi;

– za  ekološko  rejo  avtohtonih  in  tradicionalnih 
pasem kokoši najmanj 30 kokoši nesnic;

– za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih 
linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih 
živali, primernih za razplod;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
b) za naložbe v rastlinsko pro izvodnjo:
– kmetijsko  gospodarstvo  se  ukvarja  ali  se  bo 

ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih pro izvodov 
(ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovo-
sti);

– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora vla-
gatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,2 ha 
pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali 
0,05 ha jagodičja;

– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne po-
vršine 0,2 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha 
lupinarjev ali 0,05 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c) za čebelarjenje:
– čebelarjenje  z  najmanj  10  čebeljimi  družinami 

avtohtone kranjske čebele;
– upravičenec  je  član  Občinskega  čebelarskega 

društva Medvode z lokacijo panjev v Občini Medvode;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči je:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost;

– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na 
ostalih območjih.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 1 je 
300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-
lec kmetijskega gospodarstva.

Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija  mora  biti  zaključena  pred  izplačilom 

sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-

stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij-
skega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, 
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah,

– kmetijsko  gospodarstvo  mora  z  investicijo  pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa,

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji 
vloge, glede na vrsto pro izvodnje oziroma sektor kmetij-

ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle-
de okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev 
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjeva-
nju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti 
najkasneje do zaključka investicije.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali  je  kmetijsko  gospodarstvo  že  prejelo  javna 

sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih 

niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode 
za področje kmetijstva.

2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trže-
nje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nek-
metijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

Okvirna višina razpisanih sredstev je 15.000 EUR 
(PP 4.4.1.1).

Cilj  pomoči  je diverzifikacija dejavnosti  na kmetij-
skih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih pro izvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širje-
nje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Pomoč se dodeli za naložbe v:
– predelavo primarnih kmetijskih pro izvodov, goz-

dnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov;
– socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški  gradnje  ali  obnove  objekta  za  dejavno-

sti predelave  in  trženja kmetijskih pro izvodov  ter nek-
metijske dejavnosti;

– stroški  nakupa  opreme  in  naprav  za  dejavno-
sti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

Upravičenci  do  pomoči  iz  ukrepa  5  so  kmetijska 
gospodarstva,  ki  izpolnjujejo  pogoje  iz  III.  točke  tega 
razpisa, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in 
katerih naložba se izvaja na območju Občine Medvode.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje  za  opravljanje  dejavnosti  na  kmetij-

skem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upra-

vičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje de-
javnosti;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– gradbeno  dovoljenje  za  izvedbo  naložbe,  če  je 
zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano na-
ložbo;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 5 je 

300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo  na  leto.  Intenzivnost  pomoči  iz  ukrepa 
5 je do 50 % upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de 
minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme pre-
segati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč 
iz ukrepa 5 ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 18. člena 
tega pravilnika.

Vlogo za pomoč  iz ukrepa 5 predloži član kmetij-
skega gospodarstva.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 89 / 19. 6. 2020 / Stran 1327 

Omejitve:
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Ko-

misije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov s se-

znama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov s se-

znama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) 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;

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

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z iz-
vozom povezani dejavnosti  v  tretje države ali države 
članice Evropske unije, kot je pomoč, neposredno po-
vezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delo-
vanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s pred-
nostno rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Medvode ali do države ter naslovniki neporavnane-
ga naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije  EU,  s  katerim  je  bila  pomoč  razglašena  za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno  besedilo)  v  prisilni  poravnavi,  stečaju  ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(6)  Skupna  vrednost  pomoči  de  minimis,  dode-
ljena  istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju 
na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo 
Komisije  (ES) št. 1407/2013 o uporabi  členov 107  in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri  pomoči 
de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme 
preseči  200.000  EUR,  v  primeru  podjetij,  ki  delujejo 
v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdo-
bju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in 
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli 
iz sredstev države, Občine Medvode ali Evropske unije.

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

K  vlogi  mora  upravičenec  predložiti  še  dodatno 
dokumentacijo:

– izdelan  načrt  izvedbe  projekta  s  popisom  del, 
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena 
pristojna institucija;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo;

– pridobljeno  ustrezno  dovoljenje  za  izvedbo  in-
vesticije,  v  kolikor  se za  to  vrsto naložbe  izdajajo do-
voljenja;

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne de-
javnosti.

Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija  mora  biti  zaključena  pred  izplačilom 

sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, 
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah,

– upravičenci  morajo  po  končani  investiciji  izpol-
njevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali  je  kmetijsko  gospodarstvo  že  prejelo  javna 

sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih 

niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode 
za področje kmetijstva.

V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni  obrazec:  »Vloga  za  dodelitev  finančnih 

sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Medvode v letu 2020«,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k posameznim ukrepom.

Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v raz-
pisanem roku v sprejemni pisarni Občine Medvode ali 
na sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na spletnem 
mestu www.medvode.si.

VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-

nuje župan Občine Medvode. Strokovna komisija lahko 
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri 
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2020,

– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovlje-
nih sredstev v proračunu.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor 
občinske  uprave  ali  druga  od  direktorja  pooblaščena 
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep najka-
sneje do 31. 8. 2020.

Medsebojne  obveznosti  med  občino  in  prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. V kolikor prejemnik 
iz neupravičenih razlogov ne podpiše pogodbe, odstopi 
od pogodbe oziroma ne dostavi zahtevka, ni upravičen 
do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih 
pet let.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najka-
sneje do 20. 11. 2020. Zahtevek mora vsebovati nasle-
dnjo dokumentacijo:

– dokazila  o  plačilu  obveznosti  (originalni  računi, 
situacije),

– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj  za  dodelitev  sredstev  je  sprejeti  proračun 

Občine Medvode za leto 2020.
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VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo  biti  oddane  najkasneje  do  vključno 

10. 7. 2020 do 12. ure, oziroma mora biti najpozneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Prepozne  in  nedovoljene  vloge  bodo  izločene  iz 
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej 
obveščeni.

Vlagatelji bodo o  izidu  javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.

VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo  je potrebno posredovati  na naslov: Občina 

Medvode, Cesta  komandanta Staneta 12,  1215 Med-
vode.  Vloga  mora  biti  oddana  v  zapečatenem  ovitku 
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kmetij-
stvo«. Vloge sprejemamo tudi v sprejemni pisarni Ob-
čine Medvode.

Kontaktne osebe:
– Občina  Medvode,  Oddelek  za  proračun,  finan-

ce  in  gospodarstvo,  Cesta  komandanta  Staneta  12 
(tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti: sanja.ma-
lej@medvode.si)

– Kmetijska  svetovalna  služba  (tel.  361-82-86  – 
Mojca Lovšin ali po e-pošti: mojca.lovsin@lj.kgzs.si).

Informacije o razpisu so objavljene na spletnih stra-
neh Občine Medvode: www. medvode.si.

Občina Medvode

Št. 300-1/2020 Ob-2239/20
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za 

spodbujanje  razvoja  malega  gospodarstva  v  Občini 
Medvode (Uradni list RS, št. 59/15), Odloka o proračunu 
Občine Medvode za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19 
in 77/19) in Mnenjem o skladnosti sheme pomoči de mi-
nimis »Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Ob-
čini Medvode« št. M001-5874564-2015 pri Ministrstvu 
za finance, Občina Medvode objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Medvode za leto 2020
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v na-

daljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sred-
stva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za 
leto 2020 v okvirni višini 26.000,00 EUR (proračunska 
postavka 4.5.1.1 Spodbujanje razvoja drobnega gospo-
darstva).

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Ukrepi (po pravilniku): Višina sredstev
Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti 18.000,00 EUR
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja 6.000,00 EUR
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij 2.000,00 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-
stev

Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investi-
cij v razširjanje dejavnosti

Upravičenci:
Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala 

podjetja s sedežem in lokacijo na območju Občine Med-
vode, ki na območju občine investirajo v opredmetena 
osnovna sredstva za:

– ustanovitev novega obrata ali poslovne enote,
– razširitev  oziroma  razvoj  obstoječega  obrata 

v smislu bistvenih sprememb pro izvoda ali pro izvodnega 
procesa obstoječega obrata oziroma storitev.

Pogoji:
Za  začetno  investicijo  se  šteje  investicija  v opred-

metena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata 
na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavno-
sti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna 
sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata.

Upravičeni stroški so:
– stroški  naslednjih  opredmetenih  osnovnih  sred-

stev: nakup strojev  in opreme, nakup zemljišč, stroški 
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upra-
vičene stroške.

Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna  višina  odobrenih  sredstev  lahko  znaša 

največ 50 % upravičenih stroškov.

Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih 
mest in samozaposlovanja

Upravičenci:
– upravičenci  so  samostojni  podjetniki,  mikro  in 

mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na 
območju občine,

– osebe,  ki  so bile brezposelne, prijavljene v evi-
denco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim 
bivališčem v Občini Medvode in opravljenim programom 
usposabljanja.

Pogoji:
– delovno mesto, za katero  je pridobljena pomoč, 

se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči,
– v primeru, da je bil prejemnik brezposelna oseba, 

je  pogoj  za  pridobitev  zaključen  program  priprave  za 
samozaposlitev in dokazilo o registraciji podjetja.

Upravičeni stroški so:
– stroški povezani z usposabljanjem za odpiranje 

novih delovnih mest in samozaposlovanja.
Vrsta instrumenta:
– dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest,
– dotacija: sofinanciranje priprave programov in iz-

vedbe usposabljanja.
Višina odobrenih sredstev:
– do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.
Namen  D  –  Spodbujanje  promocijskih  aktivnosti 

podjetij
Upravičenci:
upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala 

podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na obmo-
čju Občine Medvode in se udeležijo določenega sejma 
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ali razstave doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi Ob-
čino Medvode.

Upravičeni stroški so:
– stroški  najema,  postavitve  in  delovanja  stojnice 

na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upra-

vičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– višina  odobrenih  sredstev  lahko  znaša  največ 

50 % upravičenih stroškov oziroma do 1.500,00 EUR.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– obrazec 1 – prijavni obrazec
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot do-

kazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je od 

dneva objave in do izteka prijavnega roka, doseglji-
va na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si, 
vlagatelji pa jo lahko dvignejo tudi v času uradnih ur na 
sedežu Občine Medvode.

Vloge je treba poslati na naslov Občina Medvode, 
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloge 
morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne 
odpiraj – prijava na  javni  razpis za dodelitev sredstev 
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini 
Medvode v letu 2020«. Sklep o dodelitvi sredstev se 
posreduje vlagateljem v roku 15 dni od obravnave vlog, 
najkasneje do 19. 10. 2020. Po odobritvi sredstev skle-
ne vsak prejemnik pogodbo z Občino Medvode, v kateri 
bodo določene vse medsebojne pravice  in obveznosti 
pogodbenih strank.

V. Ostale določbe
1. Sredstva bodo upravičencem dodeljena po pravi-

lu »de minimis«. V skladu s tem pravilom skupni znesek 
pomoči dodeljen istemu upravičencu ne sme presegati 
praga 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju) 
v obdobju treh let.

2. Sofinancirajo se upravičeni stroški nastali v ob-
dobju od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020, isto obdobje velja 
tudi za ukrep samozaposlovanja. Posamezen vlaga-
telj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 
4.000,00 EUR (brez DDV); v kolikor prijavi manjšo vre-
dnost, vlagatelj ni upravičen do sredstev po tem razpi-
su. Investicija v stroje in opremo (osnovna sredstva) je 
lahko sestavljena iz več računov, vendar mora skupna 
vrednost te investicije presegati 4.000,00 EUR (brez 
DDV), pri tem mora biti vrednost posameznega računa 
najmanj 500,00 EUR (brez DDV).

3. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le 
z eno vlogo za posamezni namen. V okviru posamezne-
ga namena lahko vlagatelj prejme največ:

– namen A – Spodbujanje začetih investicij in inve-
sticij v razširjanje dejavnosti 4.000 EUR,

– namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih 
mest in samozaposlovanja 2.000 EUR,

– namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti 
podjetij 1.500 EUR.

Ob upoštevanju vseh razpisnih pogojev je minimal-
na višina odobrenih sredstev 100 EUR.

V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za 
črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota 
sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma 
je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.

V kolikor je upravičenih vlog več, kot je razpoložlji-
vih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo 
vsem upravičencem.

4. Do sredstev po tem razpisu niso upravičena pod-
jetja, ki so navedena v 7. členu Pravilnika o dodeljevanju 
sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
v Občini Medvode.

5. Razpis je odprt do 31. 8. 2020.
6. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 

izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najka-
sneje do 16. 11. 2020.

7. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
posreduje Sanja Malej, tel. 361-95-18, email: sanja.ma-
lej@medvode.si.

Občina Medvode

 Ob-2240/20
Na  podlagi  219.  člena  Pravilnika  o  postopkih  za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni  list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16) in 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) 
ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 
2020 (MUV, št. 8/19, 24/18 in 3/20) objavlja Mestna 
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

javni razpis
za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja 

podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
pomoči »de minimis«.

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020 
v  okvirni  višini  30.000  EUR,  na  proračunski  postavki 
711012 Pomoči de minimis za razvoj kmetijstva.

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

Pomoč za določene naložbe v nekmetijsko dejav-
nost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis

Upravičene nekmetijske dejavnosti po tem razpisu 
so podrobneje določene v razpisni dokumentaciji.

Upravičeni stroški po ukrepih:
– stroški  gradnje  ali  obnove  objekta  za  določene 

nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in
– stroški nakupa nove opreme in naprav za določe-

ne nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o registraciji dejavnosti,
– predložitev  ustreznega  dovoljenja  in  projektne 

dokumentacije  za  izvedbo  investicije,  če  je  s  predpisi 
s področja gradnje objektov to potrebno,

– na predlog strokovne komisije  fotografijo nalož-
be pred in po gradnji/obnovi objekta ali nakupa opreme 
in naprav,

– ustrezni poslovni načrt,
– predložitev  oddane  zbirne  vloge  (subvencijska 

vloga) v letu 2020,
– račun  višji  od  200  EUR  brez  DDV  in  dokazila 

o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z da-
tumom od 1. 1. 2020 do vključno 18. 9. 2020 ter

– drugi pogoji, opredeljeni z razpisno dokumenta-
cijo.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do 

5.000 EUR za posamezno naložbo oziroma ukrep.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, 

bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni 
upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosil-
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cev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, 
da bo zaprošeno za več sredstev, kot  je zagotovljeno 
v proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem 
deležu po ukrepu.

III. Upravičenci
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, 

ki  se  ukvarjajo  z  upravičeno  nekmetijsko  dejavnostjo 
na kmetijskem gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za 
mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis 
po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ob pogojih, da:

– imajo sedež kmetijskega gospodarstva in sedež 
dejavnosti na območju občine,

– minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin 
v občini,

– so v letu 2020 oddale zbirno vlogo na Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter

– imajo registrirano upravičeno nekmetijsko dejav-
nost na kmetiji oziroma bodo predmetno dejavnost regi-
strirali in jo začeli izvajati najkasneje v roku dveh let od 
prejema pomoči.

IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 18. 9. 2020.
Vlogo z dokazili je potrebno v zaprti ovojnici opre-

mljeni z  izpolnjenim obrazcem – ovojnica, dostaviti na 
naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske de-
javnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 
1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge oddane na 
sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
v sobi 14, do vključno 18. 9. 2020 do 13. ure oziroma po-
slane po pošti s poštnim žigom do vključno 18. 9. 2020.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-
nuje  župan. Odpiranje  vlog  bo  najkasneje  do  12.  10. 
2020. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni 
od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopol-
nitev. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
do 30. 11. 2020.

Brezplačno  razpisno dokumentacijo  lahko upravi-
čenci dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih 
straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika 
»javni  razpisi«. Za dodatne  informacije  lahko pokličite 
Petro Klarič, tel. 22-01-387 (411) ali pišete na elektronski 
naslov mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis 
kmetijstvo – de minimis«.

Mestna občina Maribor

Št. 300-0003/2020-14 Ob-2257/20
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob 

Soči za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19), Pravilnika 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
razvoja gospodarstva  v Občini Kanal  ob Soči  (Uradni 
list RS, št. 63/15 in št. 30/17), Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter 
Mnenja Ministrstva RS za finance o skladnosti sheme de 
minimis  pomoči  »Pospeševanja  razvoja gospodarstva 
v Občini Kanal ob Soči« št. 441-171/2015 z dne 20. 7. 
2015 in sprememba št. 441-34/2017/2 z dne 22. 8. 
2017, objavlja Občina Kanal ob Soči

javni razpis
za dodeljevanje proračunskih sredstev  

za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini 
Kanal ob Soči za leto 2020

I. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 
5213 Kanal.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovra-

tnih sredstev za ukrep

1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v pro izvodne 
in storitvene kapacitete

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa in v skla-
du s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev 
za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal 
ob Soči in njegovimi spremembami. V primeru večjega 
števila upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma 
pomoči sorazmerno znižal.

III. Višina razpoložljivih finančnih sredstev: v prora-
čunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020 so za naveden 
ukrep zagotovljena sredstva v višini 30.000 EUR na 
proračunski  postavki  4140021  –  Spodbujanje  razvoja 
podjetništva  in  zaposlovanja.  Višina  pomoči  na  posa-
meznega upravičenca ne sme presegati 30 % od skupno 
razpisanih sredstev.

IV. Upravičenci: na javni razpis se lahko prijavijo mikro, 
majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki 
posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonoda-
jo  o gospodarskih družbah  in drugih  veljavnih predpisih 
s tega področja (v nadaljevanju: podjetja). Za ugotavljanje 
velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opre-
delitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih 
pomoči (Uredba komisije ES, št. 800/2008).

V. Splošna določila oziroma pogoji upravičenosti
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so 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  primerih,  če  je  znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali  količine zadevnih 
pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na  trg oziroma če  je pomoč 
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pri-
marne pro izvajalce,

b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Kanal ob Soči ali do države,

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku 
prenehanja,  v  stečajnem  postopku,  postopku  prisilne 
poravnave ali postopku likvidacije,

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju 
in prestrukturiranju družb v težavah,

e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače 
povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zako-
nodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, 
postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

f) nimajo sedeža v Občini Kanal ob Soči, razen če 
investicija, ki je predmet ukrepa po tem pravilniku, leži 
na območju Občine Kanal ob Soči.

Posebni pogoji za dodelitev pomoči:
Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis podati 

pisno izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z na-

vedbo, pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in med-
narodnih virov) in v kakšnem znesku je v relevantnem 
obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;

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

Skupna  višina  pomoči,  dodeljena  istemu  podje-
tju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, 
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja 
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve 
veljajo ne glede na to, iz katerih virov (državnih, občin-
skih in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
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Če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega ukrepa so stroški 

investicijskih vlaganj v pro izvodne in storitvene kapa-
citete za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje 
registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Upošte-
vajo  se  upravičeni  stroški,  ki  so  nastali  v  obdobju  od 
1. 1. 2020 do 1. 11. 2020 (dokazilo je račun z datumom 
plačila v navedenem obdobju oziroma sklenjene leasing 
pogodbe  z  datumi  plačane  glavnice  oziroma  obrokov 
v  navedenem  obdobju).  Upravičen  strošek  je  strošek 
v  neto  vrednosti  (brez  vključenega DDV). Sofinancira 
se največ 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
30 % celotnih razpisanih sredstev s tem razpisom.

Predmet sofinanciranja so:
– stroški  nakupa,  urejanja  in  komunalnega  opre-

mljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški 
izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih 
prostorov,

– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrže-
vanje poslovnih prostorov,

– stroški nakupa nove ali generalno obnovljene pro-
izvajalne in storitvene opreme,

– stroški  nakupa  nematerialnih  pravic  (patenti,  li-
cence, tehnološko znanje).

VII.  Obdobje  za  porabo  dodeljenih  sredstev:  do-
deljena sredstva morajo biti porabljena v upravičenem 
obdobju  vezanem na proračunsko  leto 2020 v  skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VIII. Potrebna dokumentacija
Vlagatelj zaprosi za pomoč na obrazcih, ki so se-

stavni del razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevanimi 
dokazili.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo jav-
nega razpisa, obrazce za prijavo na javni razpis, izjave, 
merila za oceno vlog po posameznih ukrepih, vzorec 
pogodbe, je vlagateljem na voljo od dneva objave jav-
nega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči 
ter na spletni strani občine: http://www.obcina-kanal.si. 
Dodatne  informacije  so v  času odprtja  razpisa na vo-
ljo  vsak  dan med  8.  in  14.  uro  pri  Metodi  Humar  na 
tel. 05/39-81-209 ali na elektronskem naslovu meto-
da.humar@obcina-kanal.si.

IX. Odpiranje vlog
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev bo 

v roku 5 dni po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje 
vodi strokovna komisija, imenovana s sklepom županje. 
Odpiranje vlog ni javno.

Prepozne vloge in vloge, ki niso ustrezno označene 
in niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se 
s sklepom zavržejo. Sklep izda pristojni organ občinske 
uprave na predlog strokovne komisije.

Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, 
pristojni organ, na predlog strokovne komisije, pisno 
pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 
8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem 
roku ne dopolnijo oziroma neustrezno dopolnijo, pristojni 
organ na predlog strokovne komisije, s sklepom zavrže.

X. Obravnava vlog in izidi razpisa
Strokovna komisija vse pravočasne in popolne vlo-

ge oceni na podlagi meril iz javnega razpisa in pripra-
vi predlog prejemnikov sredstev in njihovo razdelitev. 
Razpisana  sredstva  se  bodo  upravičencem  dodelila 
v skladu z določili pravilnika do porabe razpoložljive višine 
sredstev. V primeru večjega števila upravičencev se bo 
delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno znižal.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
najkasneje v roku 30 dni od dneva popolnosti prejetih 
prijav. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev 
bo pristojni organ občine prijaviteljem izdal odločbe o vi-
šini dodeljenih sredstev. Na odločbo je možna pritožba 
na županjo občine v roku 15 dni od prejema odločbe. 
Županja odloča o pritožbi v roku 30 dni od njenega pre-
jema. Odločitev županje je dokončna. Pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.

S  posameznimi  upravičenci,  ki  so  prejemniki  fi-
nančnih sredstev po tem javnem razpisu, se po pravno-
močnosti odločbe sklene pogodba, v kateri se določajo 
medsebojne pravice in obveznosti. Če se upravičenec 
v roku 15 dni od prejema pogodbe ne odzove k podpisu 
pogodbe, se šteje, da je enostransko odstopil od prija-
ve na javni razpis in od odobrenih sredstev. Naročnik si 
pridržuje pravico, da po zaključku razpisa posamezna 
določila pogodbe spremeni.

XI. Nadzor nad porabo sredstev pomoči in sankcije 
za kršitelje

Porabo  dodeljenih  pomoči  preverjata  občinska 
uprava in nadzorni odbor.

Prejemnik  je  dolžan  dodeljena  sredstva  porabiti 
namensko. Prejemnik mora Občini Kanal ob Soči omo-
gočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.

Prejemnik mora  vrniti  prejeta  sredstva  v  občinski 
proračun:

– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne po-

datke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka 

prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi pravil-
nika na naslednjem javnem razpisu.

Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih 
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sred-
stev, v kolikor v roku, določenem v pogodbi o sofinanci-
ranju investicije, ne realizira oziroma ne realizira v celoti 
projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z od-
ločbo sredstva odobrena.

Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prej-
šnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko do-
delijo  prejemnikom sredstev,  ki  so  v  roku,  določenem 
s pogodbo o sofinanciranju investicije, v celoti realizirali 
projekte oziroma aktivnosti. Predlog prejemnikov sred-
stev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi stro-
kovna komisija, pri čemer upošteva določila pravilnika in 
javnega razpisa.

XII. Rok in način predložitve vlog
Javni  razpis  je  odprt  od  dneva  objave  do  20.  7. 

2020. Vlagatelji oddajo vlogo v obdobju od objave razpi-
sa do 20. 7. 2020. Vloge morajo biti predložene do 20. 7. 
2020 do 14. ure na naslov naročnika Občina Kanal ob 
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti 
ali osebno v  tajništvo občine. Če  je vloga poslana po 
pošti,  se  šteje  za pravočasno,  če prispe na navedeni 
naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prepozno 
oddane vloge bodo s sklepom zavržene.

Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in v skla-
du z navodili in zahtevami javnega razpisa, in sicer v za-
prti ovojnici ter z ustrezno navedbo na sprednji strani: »Ne 
odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje proračun-
skih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Ob-
čini Kanal ob Soči za leto 2020 – Ukrep št. 1« in s polnim 
nazivom in naslovom prijavitelja. Razpisni dokumentaciji 
je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice.

Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice 
bodo s sklepom zavržene.

Občina Kanal ob Soči
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 Ob-2280/20
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skla-

dnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 
57/12, 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), 2. člena Pravil-
nika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, 
št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju: Pravilnik o RRA) 
in sklepa Sveta regije JV Slovenija, z dne 15. 6. 2020, 
objavlja Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto

javni razpis
za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni 

regiji Jugovzhodna Slovenija za programsko 
obdobje 2021–2027

1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 
razpisa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 
8000 Novo mesto.

2. Podlaga za izvedbo javnega razpisa: ZSRR-2 
v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno ra-
zvojno agencijo za opravljanje splošnih razvojnih nalog 
na regionalni ravni izbere svet regije z javnim razpisom, 
javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik sveta 
regije, razen če svet regije ne določi drugače. Svet regije 
Jugovzhodna Slovenija sestavlja 21 županov razvojne 
regije  Jugovzhodna  Slovenija,  trenutno  pa  mu  pred-
seduje župan Mestne občine Novo mesto. Svet  regije 
Jugovzhodna Slovenija je na svoji 30. korespondenčni 
seji, ki je potekala od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020, sprejel 
sklep  o  začetku  postopka  javnega  razpisa,  s  katerim 
je določil, da postopek javnega razpisa izvede Mestna 
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto  in 
imenoval strokovno komisijo.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne ra-

zvojne agencije v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija 
za  opravljanje  splošnih  razvojnih  nalog  iz  18.  člena 
ZSRR-2, v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:

– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje 
regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov 
v regiji,

– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje  regijskih  projektov  in  sodelovanje  pri 

izvajanju  postopkov  javnih  razpisov,  javnih  naročil  in 
javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,

– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta 
regije,  regijske  razvojne mreže  in  območnih  razvojnih 
partnerstev,

– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih 
idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri obli-
kovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,

– prenos  znanja  in  dobrih  praks  regionalnega  ra-
zvoja ter

– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz pr-
vega odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja sklad.

Razvojna regija Jugovzhodna Slovenija obsega ob-
močje 21 občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, 
Kostel,  Loški  Potok,  Metlika,  Mirna,  Mirna  Peč,  Mo-
kronog - Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Se-
mič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, 
Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.

V javnem razpisu uporabljen izraz »regija JV Slo-
venija« ali »razvojna regija JV Slovenija« se nanaša na 
območje zgoraj navedenih 21 občin.

4. Pogoji prijaviteljev
Prijavitelj  mora  izpolnjevati  pogoje,  ki  jih  določa 

ZSRR-2 in Pravilnik o RRA. Prijavitelj mora izpolnjevati 
naslednje pogoje:

1. Je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na 
podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali usta-

noviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom 
v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna 
oseba v večinski javni lasti) – obvezna priloga Obrazec 
P.1;

2. Ima strokovno usposobljene kadre za opravlja-
nje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – 
Obrazec P.2), kar pomeni, da:

– zagotavlja v razvojnih regijah z več kot 100 000 
prebivalci opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj 
toliko ur dela, kot bi ga opravilo pet zaposlenih za polni 
delovni čas (regija JV Slovenija ima 143.382 prebivalcev 
na dan 1. 7. 2018, Vir: SURS),

– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisci-
plinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog 
v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, ka-
drov, okolja in prostora;

3. Izkaže, da je del regijske razvojne mreže in po-
kriva območje celotne regije JV Slovenija (obvezna pri-
loga – Obrazec P.3 in priložen dokument o ustanovitvi 
regijske razvojne mreže regije JV Slovenija);

4.  Predloži  strategijo  izvajanja  splošnih  razvojnih 
nalog  v  regiji  JV Slovenija  (obvezna  priloga  –  izdela-
na strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji 
JV Slovenija v programskem obdobju 2021–2027);

5.  Izkaže,  da  ima  sklenjeno pogodbeno  razmerje 
z območnim  razvojnim partnerstvom o  razdelitvi  splo-
šnih  razvojnih  nalog  v  regiji,  če  je  v  regiji  oblikovano 
območno  razvojno partnerstvo  v  skladu  s  17.  členom 
ZSRR-2  (obvezna  priloga  – Obrazec  P.5  in  priložena 
pogodba z območnim razvojnim partnerstvom, v kolikor 
je območno razvojno partnerstvo oblikovano). V kolikor 
prijavitelj nima sklenjenega pogodbenega razmerja z ob-
močnim razvojnim partnerstvom, to ni izločitveni pogoj;

6.  Izkaže,  da  ima  sklenjeno pogodbeno  razmerje 
z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o raz-
delitvi  splošnih  razvojnih  nalog  v  regiji,  če  na  podlagi 
sklepa razvojnega sveta regije skupno opravlja splošne 
razvojne  naloge  v  regiji  (obvezna  priloga  –  Obrazec 
P.6  in  priložena pogodba  z drugimi  pravnimi  osebami 
v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih na-
log v regiji, v kolikor je taka pogodba sklenjena). V koli-
kor prijavitelj nima sklenjenega pogodbenega razmerja 
z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o raz-
delitvi splošnih razvojnih nalog, ki bi bilo sklenjeno na 
podlagi sklepa razvojnega sveta regije, to ni izločitveni 
pogoj;

7. Ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje 
splošnih  razvojnih  nalog  (obvezna  priloga  –  Obrazec 
P.7);

8.  Ima zagotovljene  tehnične pogoje za vključitev 
v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regio-
nalno politiko (obvezna priloga – Obrazec P.8);

9. Vodi ločene računovodske evidence za opravlja-
nje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga 
– Obrazec P.9).

Izpolnjevanje pogojev prijavitelj izkaže z izpolnjeni-
mi podatki na predpisanih obrazcih iz te točke javnega 
razpisa in drugimi obveznimi prilogami, ki so navedeni 
pri posameznem pogoju.

V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog (točkovanje) 
se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse zgoraj 
navedene obvezne pogoje.

5. Merila za izbor
Točkovanje vloge prijavitelja po posameznem me-

rilu se opravi na podlagi podatkov, ki jih je prijavitelj 
navedel v razpisnih obrazcih P.1 in P.2. Za posamezno 
merilo, kjer je to navedeno, je potrebno priložiti predpi-
san obrazec iz razpisne dokumentacije in drugo zahte-
vano dokazilo, kot je navedeno pri posameznem merilu.
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1) Delež javnega vpliva:

Delež javnega vpliva ene ali več občin Število točk
nad 75 % 10
51 %–74,9 % 5

2) Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni 

opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, 
kot jih določa 18. člen ZSRR-2, in sicer za območje re-
gije JV Slovenija.

Leta delovanja Število točk
nad 10 let 10
do 10 let 5

Leta  delovanja  na  področju  spodbujanja  razvoja 
prijavitelj  izkazuje  z  izjavo  (Obrazec M.2),  ki  ji  priloži 
formalni akt (sklep, pogodba ipd.), s katerim je izkazano 
dano pooblastilo za opravljanje splošnih razvojnih nalog 
v javnem interesu v določenem obdobju oziroma letih za 
regijo JV Slovenija.

3) Reference pri pripravi regijskih projektov:
»Regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na 

regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne 
prioritete  razvojne  regije  in  izkorišča  njene  razvojne 
potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje 
po celovitem reševanju določene problematike v okviru 
razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na ra-
zvojno regijo in izven nje.

Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki 
ga je prijavitelj na območju razvojne regije JV Slovenija 
pripravil v programskem obdobju 2014–2020.

Reference prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.3).

Število regijskih projektov Število točk
6 ali več 10
3–5 7
1–2  5

4) Število in stopnja izobrazbe strokovnega kadra, 
ki opravlja splošne razvojne naloge (SRN)

Število zaposlenih, ki opravljajo SRN
z najmanj VI/1. stopnjo izobrazbe*

Število točk

6 ali več 10
do vključno 5 zaposlenih 5

*Stopnja izobrazbe: Za stopnjo izobrazbe šteje za-
dnja dokončana stopnja, ki jo je zaposleni dosegel. Za 
VI/1. stopnjo izobrazbe šteje višješolski program (do 
1994), višješolski strokovni program.

5) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega 
programa za območje regije JV Slovenija:

Regionalni razvojni program je temeljni strateški in 
programski dokument na regionalni ravni, kot to določa 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2).

Reference prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.5).

Število pripravljenih RRP za regijo JV 
Slovenija 

Število točk

priprava 3 RRP 10
priprava 2 RRP 7
priprava 1 RRP 5

6. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, ki jih strokovna komi-
sija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih 
podatkov in tistih, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer 

so to poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Za-
kona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list 
RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 
19/15 – odl. US in 102/15 – ZDIJZ: NPB10; v nadaljeva-
nju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost 
se lahko nanaša na posamezen podatek ali del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora 
pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne 
označi in ne razloži takšnih podatkov v vlogi, se bo sma-
tralo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih 
skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/20136/EU.

7. Priprava vloge za javni razpis
Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu 

z navodili javnega razpisa.
Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjeno, podpisano s strani zakonitega zasto-

pnika ali pooblaščene osebe in ožigosano prijavnico;
– izpolnjene, s strani zakonitega zastopnika ali poo-

blaščene osebe podpisane in ožigosane razpisne obraz-
ce o izpolnjevanju pogojev prijaviteljev in doseganju me-
ril. Izpolnjeni obrazci morajo izkazovati dejansko stanje 
in informacije o prijavitelju, ki temeljijo na preverljivih 
dejstvih in podatkih;

– izdelano  strategijo  izvajanja  splošnih  razvojnih 
nalog  v  regiji  JV  Slovenija  v  programskem  obdobju 
2021–2027;

– parafiran osnutek Pogodbe med Svetom regije JV 
Slovenija in regionalno razvojno agencijo. V osnutek po-
godbe se ne vpisuje ničesar, osnutek pogodbe se zgolj 
parafira na vsaki strani besedila. S parafiranjem osnutka 
pogodbe se prijavitelj strinja, da se je seznanil z vsebino 
pogodbe in se z njo v celoti strinja;

– izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika ali po-
oblaščene osebe podpisano in ožigosano izjavo o stri-
njanju z vsemi pogoji in zahtevami javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije.

Celotna vloga (prijavnica, razpisni obrazci,  izjava) 
mora biti napisana oziroma izpolnjena v slovenskem 
jeziku. Pripravljena vloga, z vsemi zahtevanimi obrazci 
in dokazili se vloži v ovojnico.

8. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega 

razpisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasne se štejejo 
vse vloge, ki bodo do tega dne oddane na pošti s pripo-
ročeno pošiljko (poštni žig).

Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo 
poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici bodo imele pri-
pis »Ne odpiraj – Javni razpis za izbor RRA za obdobje 
2021–2027«, na hrbtni strani ovojnice pa naveden naziv 
in poštni naslov prijavitelja. Ovojnica z vlogo mora biti 
naslovljena  na: Mestna  občina Novo mesto, Seidlova 
cesta 1, 8000 Novo mesto.

Vloge, ki bodo oddane prepozno, to je po roku za 
oddajo vlog in ki ne bodo pravilno označene, bodo za-
vržene.

9. Odpiranje prispelih vlog in obravnava prijav
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis s strani stro-

kovne komisije ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog ali nerazumljivih navedb 

v vlogi bo strokovna komisija prijavitelje pozvala, da 
v roku 8 dni vlogo ustrezno dopolnijo. V primeru, da vlo-
ga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom 
zavržena.
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Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled 
popolnih vlog in jih točkovala na podlagi meril iz točke 5 
javnega razpisa.

Strokovna komisija bo po točkovanju izdelala konč-
no  poročilo  izvedenega  javnega  razpisa,  iz  katerega 
mora  biti  razvidno  število  prejetih  točk  posameznega 
prijavitelja oziroma njegove vloge.

Strokovna komisija bo predlagala za izbor tistega 
prijavitelja, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogo-
jev iz točke 4 tega javnega razpisa prejel najvišje šte-
vilo točk po merilih za izbor. V kolikor bosta dva ali več 
prijaviteljev ovrednotena z istim najvišjim številom točk, 
bo strokovna komisija za izbor predlagala tistega prija-
vitelja, ki je prejel višje število točk pri merilu 3. V kolikor 
bosta tudi na podlagi števila točk pri merilu 3 še vedno 
dva  ali  več  prijaviteljev  ovrednotena  z  istim  najvišjim 
številom  točk,  bo  o  predlogu  za  izbor  prijavitelja med 
prijavitelji z doseženim najvišjim številom vseh točk od-
ločil predsednik strokovne komisije.

10. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi  končnega poročila  strokovne komisije 

bo o  izboru  regionalne  razvojne  agencije  za  območje 
regije JV Slovenija, za programsko obdobje 2021–2027, 
odločil Svet regije JV Slovenija s sklepom, ki ga podpi-
še predsednik sveta regije. Zoper sklep o izboru regio-
nalne razvojne agencije ni dovoljena pritožba, možen pa 
je upravni spor pri pristojnem sodišču.

V skladu z drugim odstavkom 20. člena ZSRR-2 daje 
k izbiri RRA predhodno soglasje ministrstvo, pristojno za 
regionalni  razvoj,  kadar RRA na problemskih območjih 
z  visoko brezposelnostjo  iz  prvega odstavka 25.  člena 
ZSRR-2 izvaja instrumente programa spodbujanja konku-
renčnosti po šestem odstavku 25. člena ZSRR-2.

Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, 
pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za 
obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavnico,
– prijavne obrazce:
– Obrazec P.1
– Obrazec P.2
– Obrazec P.3
– Obrazec P.5
– Obrazec P.6
– Obrazec P.7
– Obrazec P.8
– Obrazec P.9
– Obrazec M.2
– Obrazec M.3
– Obrazec M.5

– osnutek Pogodbe med Svetom regije  jugovzho-
dna Slovenija in regionalno razvojno agencijo,

– izjavo  o  strinjanju  z  vsemi  pogoji  in  zahtevami 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-
ni  Mestne  občine  Novo  mesto,  www.novomesto.si  in 
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in 
do konca roka za oddajo vlog.

Obvestilo o objavi javnega razpisa se objavi na 
spletnih straneh vseh 21 občin regije JV Slovenija.

12. Dodatne informacije: za dodatne informacije 
povezane z javnim razpisom in glede priprave vloge 
se  obrnite  na  e-naslov:  ana.avsec@novomesto.si  ali 
na tel. 07/39-39-334, Ana Avsec. Dodatne informacije 
bodo na voljo  v času uradih ur, od dneva objave  jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS in do konca roka za 
oddajo vlog.

Mestna občina Novo mesto
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Št. 0141-9/2020 Ob-2246/20
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17  in 21/18 – ZNOrg),  35.  člena Zakona o zavodih 
(Uradni  list  RS,  št.  121/91,  8/96,  36/00  –  ZPDZC  in 
127/06  –  ZJZP)  in  tretjega  odstavka  9.  člena  Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje (Uradni list RS, št. 39/10, 9/16 in 50/16) Mini-
strstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– ima  univerzitetno  izobrazbo  oziroma  izobraz-
bo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje 
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer iz 
stroke s področja dela muzeja,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja 
dela muzeja,

– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela 
v kolektivu,

– obvlada slovenski  jezik  in angleški  jezik na višji 
ravni in dodatno obvlada najmanj en svetovni jezik na 
osnovni ravni.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če  je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiri-
letno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne 
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slo-
venščine po javno veljavnem izobraževalnem programu 
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da 
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspe-
šno  opravil  preizkus  po  izobraževalnem  programu  za 
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja angleškega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju angleškega jezika ali dokazilom, da se je 
kandidat šolal v angleškem jeziku (pridobil stopnjo izo-
brazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, 
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo 
izobrazbe v okviru študija angleškega jezika ali je 6 me-
secev  ali  več  opravljal  dela  visokošolske  zahtevnosti 
v tujini v angleškem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz 
angleškega jezika na dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetov-
nega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobra-
ževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega 
jezika),  potrdilom  o  udeležbi  na  strokovnih  srečanjih 
ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem 
izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je raz-
vidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno 
zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki iz-
kazuje znanje jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja muzeja v prihodnjih petih letih;
– izjavo  o  izpolnjevanju  pogoja  glede  zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa  in  smer  izobrazbe  ter  datum  zaključka  štu-

Razpisi delovnih mest

dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis  delovnih  izkušenj,  iz  katerega  je  razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

1.  zahtevane  delovne  izkušnje  s  področja  dela 
muzeja,

2. sposobnost za organiziranje in vodenje dela 
v kolektivu

(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziro-
ma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenščine;

– izjavo  o  znanju  angleškega  jezika  na  višji  rav-
ni,  iz  katere mora biti  razvidna  vrsta  izobraževanja  in 
izobraževalna  institucija v okviru katere  je bilo znanje 
pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandi-
data, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, 
imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih 
let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Mu-
zej za arhitekturo in oblikovanje.

O  izidu  razpisa  bodo  kandidati  obveščeni  v  roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – MAO« v enaindvajsetih 
dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za 
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana ali na elektronski 
naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele  in  popolne prijave  kandidatov,  ki  bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom, je Tjaša Milač, tel. 01/369-58-77.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2265/20
Svet zavoda Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o., 

skladno  s  35.  členom  Zakona  o  zavodih  (Uradni  list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
34. členom Zakona o  lekarniški dejavnosti  (Uradni  list 
RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19), Odlokom o ustanovitvi 
Dolenjskih  lekarn  Novo  mesto  (Skupščinski  dolenjski 
list št. 9, leto XXVIII, 28. 6. 1991, s sprem. in dopol. do 
Uradni list RS, št. 108/03), 21. členom Statuta javnega 
zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto (sprejet dne 1. 6. 
1992, s spre. in dopol. do 5. 3. 1998) in Sklepom št. 13, 
sprejetim na 1. korespondenčni seji Sveta zavoda dne 
13. 6. 2020, objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja
Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o.

Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan 
kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpol-
njuje še naslednje pogoje:
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– ima  izobrazbo,  pridobljeno  po  študijskem  pro-
gramu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izo-
brazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– ima  vsaj  5  let  izkušenj  s  področja  vodenja  in 
upravljanja,

– ni  hkrati  član  sveta  zavoda  istega  ali  drugega 
javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovar-
stvenega zavoda,

– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri prav-
nih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelova-
nja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, 
nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpli-
va pri pro izvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je 
s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki 
urejajo gospodarske družbe,

– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni 
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v  trajanju več 
kot šest mesecev,

– da  zoper  njega  ni  vložena  pravnomočna  obto-
žnica  za  kazniva  dejanja,  ki  se  preganjajo  po  uradni 
dolžnosti,

– je državljan Republike Slovenije,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– ima veljavno vozniško dovoljenje B kategorije.
Zaželeno je, da ima kandidat:
– izobrazbo  pridobljeno  po  študijskem  programu 

druge stopnje smeri farmacija (magister farmacije) in 
opravljen strokovni izpit,

– vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja lekarniške 
dejavnosti,

– dovoljenje za samostojno opravljanje poklica ma-
gister farmacije pri  izvajalcu lekarniške dejavnosti –  li-
cenca in da je vpisan v register farmacevtskih strokovnih 
delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti.

Kandidati za direktorja javnega zavoda morajo ob 
prijavi predložiti vizijo razvoja in delovanja javnega za-
voda v mandatnem obdobju.

Kandidati morajo k prijavi predložiti ustrezna doka-
zila, in sicer:

1. za izpolnjevanje pogojev izobrazbe:
– fotokopijo diplome za univerzitetno izobrazbo ozi-

roma magisterija stroke (druga bolonjska stopnja);
2. za izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj:
– življenjepis,  v  katerem  so  navedene  institucije, 

v katerih je delal, delovno mesto, čas trajanja zaposlitve, 
ključne naloge, ki jih je opravljal,

– izpis obdobij zavarovanj v RS (ZPIZ), iz katerega 
je razvidna delovna oziroma zavarovalna doba;

3. za izpolnjevanje pogoja, da ni pravnomočno ob-
sojen:

– originalno potrdilo pristojnega ministrstva (potrdilo 
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega 
razpisa);

4. za izpolnjevanje pogoja, da zoper njega ni vlože-
na pravnomočna obtožnica:

– originalno  potrdilo  pristojnega  sodišča  (potrdilo 
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega 
razpisa);

5. za izpolnjevanje pogoja, da ima slovensko dr-
žavljanstvo:

– originalno potrdilo pristojnega organa;
6. za izpolnjevanje pogoja vozniški izpit B kategorije:
– fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja;
7. izjave:
– da hkrati ni član sveta zavoda drugega javnega 

lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega 
zavoda,

– da ni  v  delovnem ali  pogodbenem  razmerju  pri 
pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izde-
lovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdra-
vili, nima lastniškega deleža ali  lastništva z možnostjo 
vpliva pri pro izvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki 
je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, 
ki urejajo gospodarske družbe,

– da bo kandidat, v primeru, če bo izbran za direk-
torja Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o., in če je zapo-
slen  ali  ima  pogodbeno  razmerje  pri  pravni  ali  fizični 
osebi, ki opravlja dejavnost izdelovanja zdravil ali dejav-
nost prometa na debelo z zdravili, odpovedal pogodbo 
o zaposlitvi oziroma prekinil pogodbeno razmerje s to 
pravno  ali  fizično  osebo,  pred  podpisom  pogodbe  za 
nastop funkcije direktorja;

8. za izpolnjevanje pogoja, da lahko samostojno 
opravlja lekarniško dejavnost:

– fotokopija opravljanega strokovnega izpita,
– fotokopija pridobljene odločbe o  licenci  in vpisu 

v register strokovnih farmacevtskih delavcev.
Rok za prijavo kandidatov je 15 dni.
Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s Svetom za-

voda za čas mandata, ki traja pet let, za mandatno ob-
dobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
in vizijo delovanja javnega zavoda v mandatnem obdo-
bju morajo kandidati vložiti v zaprti ovojnici na naslov: 
Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., Svet zavoda Do-
lenjskih lekarn, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, 
s pripisom: »ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.

Svet bo kot pravočasne upošteval prijave, ki bodo 
vložene najkasneje v roku 15 dni od dneva objave raz-
pisa na spletni strani Dolenjskih lekarn Novo mesto 
p.o. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan 
razpisnega roka vložena osebno na sedežu zavoda ali 
poslana priporočeno po pošti.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in 
pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnje-
vali razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od dne-
va objave javnega razpisa.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slov-
nični  obliki,  so  uporabljeni  kot  nevtralni  za  ženske  in 
moške.

Svet zavoda Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o.

 Ob-2266/20
Na podlagi  25.  člena Pogodbe  o  ustanovitvi  Slo-

venskega inovacijskega stičišča, Evropskega gospodar-
skega združenja – SIS EGIZ z dne 21. 5. 2015 in sklepa 
št. 7 Sveta SIS EGIZ z dne 18. 5. 2020 objavljamo javni 
razpis za imenovanje

direktorja oziroma direktorice
Slovenskega inovacijskega stičišča, evropskega 
gospodarskega interesnega združenja – SIS EGIZ

1.  Kandidati  oziroma  kandidatke  (v  nadaljevanju: 
kandidati) morajo poleg splošnih, z zakonom določenih 
pogojev, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– najmanj visokošolsko izobrazbo vsaj 7. stopnje;
– prednost imajo kandidati z doktoratom znanosti;
– najmanj štiri leta uspešnega opravljanja vodstve-

nih  funkcij  na  področju  razvoja  in  raziskovanja  in/ali 
v organizacijah, ki se ukvarjajo s financiranjem takšnih 
dejavnosti;

– aktivno znanje enega tujega jezika in dodatno pa-
sivno znanje drugega tujega jezika, pri čemer tuj jezik ne 
pomeni jezika ene od držav bivše Jugoslavije.
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Kandidati lahko svoje prijave posredujejo po po-
šti na naslov: Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko 
gospodarsko  interesno  združenje  (SIS  EGIZ),  Večna 
pot 113, 1000 Ljub ljana, s pripisom »Prijava na javni 
razpis za imenovanje direktorja SIS EGIZ«. Ne glede 
na  način  pošiljanja mora  prijava  prispeti  na  navedeni 
naslov  do  vključno  12.  ure  29.  6.  2020. Prijava mora 
vsebovati osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, 
naslov, elektronska pošta), dokazila oziroma izjave o iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev in vizijo kandidata 
o razvoju Stičišča.

2. Kandidati, katerih prijave ne bodo izkazovale 
izpolnjevanja zahtevanih pogojev (npr. ne bodo izka-
zovale  znanja  kandidata  na  področju  tujih  jezikov)  ali 
prijavi ne bodo predložili vizije razvoja stičišča, ne bodo 
pozvani k dopolnitvi, ampak bodo njihove vloge izločene 
iz nadaljnjega postopka.

3. Izbirna komisija, ki jo sestavljajo člani Sveta SIS 
EGIZ, bo na podlagi prejetih prijav pripravila predlog 
najprimernejšega kandidata.

4. Svet zavoda bo imenoval direktorja za dobo 4 let, 
z možnostjo ponovnega imenovanja.

5. Pravice in obveznosti direktorja se določijo s po-
godbo o zaposlitvi, ki jo z direktorjem v imenu SIS EGIZ 
po  registraciji  združenja  sklene  predsednik  sveta  SIS 
EGIZ.

6. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi za določen čas, to je za čas trajanja man-
data.

7.  O  izboru  kandidata  bodo  kandidati  obveščeni 
preko navadne in elektronske pošte, navedene v prijavi, 
v roku 30 dni od objave razpisa.

8. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo 
v pisarni SIS EGIZ, tel. 01/47-98-008.

Svet SIS EGIZ
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 Ob-2270/20

Začasno zaprtje
V skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo za-

časno zaprtje naslednjih javnih pozivov:
– Vavčer  za  certifikate  kakovosti,  objava  javnega 

poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,
– Vavčer za patente, modele, znamke, objava javne-

ga poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,
– Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, ob-

java javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 
22. 2. 2019,

– Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah 
v tujino, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, 
št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,

– Vavčer  za  skupinske  predstavitve  slovenskega 
gospodarstva na sejmih v tujini, objava javnega poziva 
v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,

– Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objava jav-
nega poziva v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 
2019,

– Vavčer  za  kibernetsko  varnost,  objava  javnega 
poziva v Uradnem listu RS, št. 24/19 z dne 12. 4. 2019,

– Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objava 
javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 32/19 z dne 
17. 5. 2019,

– Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu 
EFQM v mala in srednje velika podjetja, objava javnega 
poziva v Uradnem listu RS, št. 61/19 z dne 11. 10. 2019,

– Vavčer za prototipiranje, objava  javnega poziva 
v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 31. 1. 2020,

– Vavčer za digitalni marketing, objava javnega po-
ziva v Uradnem listu RS, št. 49/20 z dne 10. 4. 2020,

– Vavčer za pripravo digitalne strategije, objava javne-
ga poziva v Uradnem listu RS, št. 49/20 z dne 10. 4. 2020.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2242/20
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v na-

daljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja 
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o stro-
kovnih  komisijah  Javne  agencije  za  knjigo  Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni poziv 
za izbor kulturnih projektov na področju stroškov 
tiska prevodov v tuje jezike za leto 2020 (v nadalje-
vanju: JP3-TRUBAR-2020).

Celotna dokumentacija poziva je na voljo na spletni 
strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 19. 6. 2020 in traja do 
porabe sredstev, vendar najdlje do 15. 9. 2020.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-2245/20
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v na-

daljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za 

Druge objave

knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17  in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o  izvedbi postop-
kov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige 
(Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih 
komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 62/18) objavlja podaljšanje Javne-
ga poziva za izbor kulturnih projektov na področju 
mobilnosti v tujini za leto 2020 (v nadaljevanju: JP1-
-MOBILNOST 1-2020).

Poziv, ki je bil odprt dne 7. 2. 2020, po podaljšanju tra-
ja do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 8. 2020.

Celotna dokumentacija poziva je na voljo na spletni 
strani www.jakrs.si.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 60402-6/2020-1 Ob-2235/20

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem  –  1  družba SŽ  – Tovorni  promet  d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1 lokacija Dobova in Ptuj,
– sklop 2 lokacija Dobova.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 300 t odpadnega železa (kolesne dvo-

jice, osi kolesnih dvojic, monobloki, podstavni vozički …) 
iz lokacije Ptuj in Dobova,

– sklop 2  cca 22  t  odpadnega železa  (vratna kri-
la  Eas,  Fals,  čelene  stene  Eas  in  vrata  Fals,  streha 
Tads …) iz lokacije Dobova.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– za sklop 1: 40.500,00 EUR brez DDV,
– za sklop 2: 2.420,00 EUR brez DDV.
Skupna  ocenjena  vrednost  prodaje  znaša: 

42.920,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 6. 7. 2020 ob 

12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljub ljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi 
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo do-
segljivo od 19. 6. 2020 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpi-
si/prodaja-neuporabnega-materiala

SŽ – Tovorni promet d.o.o.

 Ob-2241/20

Družba  za  avtoceste  v  Republiki  Sloveniji, 
DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremič-
nin na podlagi sklepa o prodaji z dne 10. 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. stanovanjska enota št. 3 v stavbi 1420, k.o. Dov-

je: trosobno stanovanje v 1. nadstropju s kletno shrambo 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 89 / 19. 6. 2020 / Stran 1339 

in garažo v večstanovanjskem objektu na naslovu Hru-
šica 215, Hrušica; zemljiško knjižni podatki: ID nepremič-
nine: ID 2171-1420-3; katastrski podatki: posamezni del 
št.: 3 v stavbi št. 1420, k.o. 2171 – Dovje – neto tlorisna 
površina 109,30 m2; Energetski razred za stavbo št. 215: 
E (143 kWh/m2a).

– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje 
je 103.500,00 EUR.

2. stanovanjska enota št. 5 v stavbi 1420, k.o. 
Dovje:  trosobno  stanovanje  v  2.  nadstropju  s  kletno 
shrambo in garažo v večstanovanjskem objektu na na-
slovu Hrušica 215, Hrušica; zemljiško knjižni podatki: ID 
2171-1420-5;  katastrski  podatki:  posamezni  del  št.:  5 
v stavbi št. 1420, k.o. 2171 – Dovje – neto tlorisna po-
vršina 107,40 m2; Energetski razred za stavbo št. 215: 
E (143 kWh/m2a).

– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje 
je 102.700,00 EUR.

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin 
ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma 
9,5 % DDV. Davek in stroški prenosa lastništva breme-
nijo kupca.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
8 dni je bistvena sestavina pogodbe.

IV.  Lastninska  pravica:  plačilo  celotne  kupnine  je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

V. 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 5 % 
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transak-
cijski  račun prodajalca, št. SI56 0510 0800 0069 735, 
odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena na-
kazila: varščina, sklic na številko 120-050.

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 drža-
vljanstvu 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 po-
oblastilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no  navedbo  celotne  številke  računa  za  primer  vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

6. Podpisano izjavo, da se njegovi osebni podatki 
lahko uporabijo izključno v zadevi nakup nepremičnine 
na naslovu Hrušica 215.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 15. 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  –  stanovanje  3 
– ne odpiraj!« ali »Javni razpis za prodajo nepremičnin 
– stanovanje 5 – 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 14 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.

VI. 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.

VII. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-ku-

pljeno«;
– nepremičnina  pod  zaporedno  številko  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 ponu-
dnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudni-
kom 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 
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 
120 dni od roka za oddajo ponudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponu-
dniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni 
strani www.dars.si ali po tel. 04/58-12-931 ali 031/450-313.

DARS d.d.
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 Ob-2251/20
Ime medija: Exodus TV.
Izdajatelj:  Exodus  medijske  in  druge  dejavnosti 

d.o.o., Radovanova ulica 2, 2000 Maribor.
Direktor: Zoran Kodela.
Lastnik: Zoran Kodela (100 %).

Objave po Zakonu o medijih
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Objave sodišč

Izvršbe

I 2186/2018 Os-2198/20

Izvršitelj Matjaž Požar je dne 28. 2. 2020 na naslovu 
Pipuševa ulica 2, Maribor opravil rubež nepremičnine, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja v pritli-
čju večstanovanjske hiše na naslovu Pipuševa ulica 2a, 
Maribor, ki obsega skupaj 23,5 m2. Gre za stanovanje, 
ki  ima  kuhinjo,  dnevno  sobo  in  kopalnico  z WC. Sta-
novanje ima oznako dela stavbe št. 6 v stavbi št. 255 
v katastrski občini 658 Koroška vrata, parc. št. 2026.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 9/2020 Os-2169/20

Okrajno sodišče v Ajdovščini  je po okrajni sodnici 
svetnici Valentini Markič v  izvršilni  zadevi upnika Jav-
ni štipendijski,  razvojni,  invalidski  in preživninski sklad 
RS, Dunajska cesta 20, Ljub ljana, proti dolžniku Ediju 
Caharija,  Goriška  cesta  64,  5270  Ajdovščina,  zaradi 
izterjave nadomestila preživnine 4.977,56 EUR s pp, na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, s sklepom 
z dne 1. 6. 2020 dolžniku, ki je neznanega bivališča in 
nima pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico.

Začasna zastopnica je odvetnica Vida Mali Lemut, 
Tovarniška c. 2a, 5270 Ajdovščina.

Postavljena začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika  Edija  Caharija,  sedaj  neznanega  bivališča,  vse 
dotlej, dokler  ta ali njegov pooblaščenec ne bo nasto-
pil  pred  sodiščem  oziroma  dokler  organ,  pristojen  za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 1. 6. 2020

0865 I 1515/2017 Os-1696/20

Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  je  v  izvršilni  zadevi 
upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Fi-
nančna  uprava  RS,  Finančni  urad  Ljub ljana,  Davčna 
ulica  1,  Ljub ljana  –  dostava,  ki  ga  zastopa  zak.  zast. 
Državno  odvetništvo  Republike  Slovenije,  Šubičeva 
ulica 2, Ljub ljana, proti dolžniku Dejanu Rumenič, EMŠO 
2005974500409, Drenov Grič 170A, Vrhnika, zaradi iz-
terjave 54.496,45 EUR, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika dolžniku se postavi od-
vetnik mag. Rado Bohinc, Komenskega 16, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi  pred  sodiščem  oziroma  dokler  organ,  pristojen  za 

socialne  zadeve,  ne  sporoči  sodišču,  da  je  postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 3. 2020

0865 VL 98287/2019 Os-2080/20

Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  je  v  izvršilni  zade-
vi  upnika  MASTRA  storitveno  podjetje  d.o.o.,  matič-
na  št.  5541808000,  davčna  št.  71517570,  Zaloška 
cesta 153, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Andrej 
Mrzel,  po  Odvetniški  pisarni  Sladič  &  Resnik,  d.o.o., 
Dalmatinova ulica 2, Ljub ljana, proti dolžnici Božici Vu-
jatović, EMŠO 0201954105038, Preglov trg 6, Ljub ljana 
- dostava, zaradi izterjave 461,98 EUR, sklenilo:

Dolžnici  se  na  podlagi  82.  člena  Zakona  o  prav-
dnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju postavi začasna zastopnica.

Za  začasno  zastopnico  dolžnici  se  postavi  odv. 
mag. Saša Bohinc, Komenskega 16, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do 
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 3. 2020

VL 9394/2020 Os-2152/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – Centralni oddelek za 
verodostojno  listino  je  v  izvršilni  zadevi  upnika  Javno 
podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Alan Perc, proti dolžni-
ku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor 
– dostava, ki ga zastopa zak. zast. Tjaša Gojkovič – od-
vetnica, Partizanska cesta 3, Maribor, zaradi izterjave 
3.562,08 EUR, sklenilo:

Dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, 
Maribor – 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 začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Tjašo 
Gojkovič, Partizanska cesta 3, Maribor.

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 22. 5. 2020

VL 118543/2019 Os-2234/20

Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  –  Centralni  oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 
Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134B, Ljub ljana,  ki  ga  zastopa odv. Odvetniška 
pisarna Monika  Lipovec  d.o.o.,  Bleiweisova  cesta  30, 
Kranj,  proti  dolžnici Moniki Petek, Šmihelska  cesta 2, 
Mozirje, ki jo zastopa začasna zast. Irena Bezovnik Fale 
– odvetnica, Savinjska cesta 8, Nazarje, zaradi izterjave 
1.090,94 EUR, sklenilo:
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Dolžnici Moniki Petek, Šmihelska cesta 2, Mozirje 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv.  Irena Be-
zovnik Fale, Savinjska cesta 8, Nazarje.

Začasna  zastopnica  bo  zastopala  dolžnico  vse 
dotlej,  dokler  dolžnica  ali  njen  pooblaščenec  ne  na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 2. 2020

VL 25432/2020 Os-2263/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – Centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Občine 
Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota, ki jo zastopa zak. 
zast. Tamara Šnofl, Gradiška  500,  Zg.  Kungota,  proti 
dolžnici  Vanji  Pečenik,  Zg.  Kungota  67,  Zg.  Kungota, 
ki jo zastopa zak. zast. Gorjup Zupančič Vesna – odve-
tnica, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, 
zaradi izterjave 174,26 EUR, sklenilo:

Dolžnici Vanji Pečenik, Zg. Kungota 67, Zg. Kungo-
ta, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Vesna Gor-
jup Zupančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 
Maribor.

Začasna  zastopnica  bo  zastopala  dolžnico  vse 
dotlej,  dokler  dolžnica  ali  njen  pooblaščenec  ne  na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 6. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 876/2018 Os-1922/20
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščin-

ski postopek po pokojni Marici Širec, rojeni Vidovič, hčeri 
Henrika, rojeni 14. 11. 1925, državljanki RS, vdovi, umrli 
20. 11. 2018, nazadnje stanujoči Pod gradom 3, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o  dedovanju  poziva  sodišče  vse  zapustničine  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  prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki 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 bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2020

D 135/2020 Os-2194/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Leonu (Viktor) Zuljan, pok. Jožefa, roj. 
7.  4.  1910,  z  zadnjim  prebivališčem Pantalier Daubs, 
8  Bis  Rue  Jules,  Verne,  Francija,  ki  je  bil  s  sklepom 
Okrajnega  sodišča  v Novi Gorici  opr.  št.  I  N  16/2018 
z dne 23. 12. 2019 razglašen za mrtvega, kot datum 
smrti pa se šteje dan 8. 4. 1980.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2020

D 145/2018 Os-1925/20
Na  Okrajnem  sodišču  Jesenice  teče  zapuščinski 

postopek po pokojni Nadi Šefman, rojeni 4. 5. 1932, 
nazadnje stanujoči Ulica Staneta Bokala 4, Jesenice, ki 
je umrla dne 10. 4. 2018.

Zapuščina  brez  dedičev  bo  prešla  na  Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos  te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o obveznostih 
zapustnice.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 5. 2020

I D 2241/2018 Os-1027/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojni Jeleni Banovec, hči Rudolfa Ba-
novca, rojena 27. 12. 1932, umrla dne 25. 6. 2018, na-
zadnje stanujoča na naslovu Streliška ulica 3, Ljub ljana.

Zapustnica je bila ob smrti samska in brez potom-
cev. Njena starša, oče Rudolf Banovec  in mati Marija 
Banovec sta že pokojna. Zapustnica je bila edinka in ni 
imela bratov in sester. Zapustnica po podatkih zapuščin-
skega spisa ni napravila oporoke, zato po njej nastopi 
zakonito dedovanje. Za dedovanje po zapustnici tako 
pridejo v poštev dediči tretjega dednega reda, o katerih 
pa sodišče nima podatkov.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega 
reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po za-
pustnici, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča 
in v Uradnem listu RS.

Po preteku  tega  roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek  nadaljevalo  in  zaključilo,  na  podlagi  podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 12. 2019

II D 3289/2008 Os-1727/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojni Lei Hočevar, roj. 26. 10. 1930, 
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umrli 11. 11. 2008, nazadnje stanujoči Reber 15, Ljub-
ljana, državljanki RS.

Morebitni zakoniti dediči po zapustnici niso poznani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 

poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani k zakoni-
temu dedovanju po zapustnici, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka 
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaklju-
čilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 3. 2020

II D 2862/2017 Os-1962/20

V  zapuščinski  zadevi  po  pok.  Mariji  Ivan,  rojena 
24. 1. 1932, umrla 1. 9. 2017, nazadnje stanujoča na 
naslovu Bežigrad 16, Ljub ljana, državljanka Republike 
Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev (pri čemer del 
premoženja  zapustnice  predstavlja  premoženje,  ki  je 
v solastnini članov Agrarne skupnosti Hinje), zato sodi-
šče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podat-
ke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem 
postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev).

V postopku je s strani Mestne občine Ljub ljana vlo-
žen tudi predlog za omejitev dedovanja.

Zapuščina brez dedičev bo na podlagi predloga za 
omejitev  dedovanja  izročena  Mestni  občini  Ljub ljana 
ter preostanek Republiki Sloveniji oziroma občini, kjer 
ima agrarna skupnost  sedež  (Občina Žužemberk),  če 
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos 
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine brez 
dedičev.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 5. 2020

D 186/2019 Os-1933/20

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Miloradu Pepiću, rojenem 19. 11. 
1949, nazadnje stanujočem na naslovu Ulica svobode 
28, Piran in umrlem dne 1. 5. 2019–3. 5. 2019.

Sodišče  ne  razpolaga  s  podatki  o  zapustnikovih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, 
da  se  priglasijo  sodišču  v  roku  enega  leta  od  objave 
tega oklica. Po preteku  tega  roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 3. 2020

D 48/2017 Os-1926/20

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju  je v  teku za-
puščinski postopek po pokojni Mariji Zalokar, rojeni dne 
7. 10. 1928, nazadnje stanujoči Slatina pri Dobjem 6, 
Dobje pri Planini, umrli dne 15. 2. 2017.

Zapuščina  brez  dedičev  bo  prešla  na  Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos  te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Upniki  lahko  pri  zapuščinskem  sodišču  pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave  tega oklica  zahtevajo,  da  se  zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju, kar pomeni, da prijavijo to zahtevo v zapuščin-
skem  postopku  in  vložijo  predlog  za  začetek  stečaja 
zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos za-
puščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora 
upnik  priložiti  potrdilo  o  vložitvi  predloga  za  začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 28. 4. 2020

D 155/2019 Os-1939/20

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju  je v  teku za-
puščinski postopek po pokojnem Frideriku Hudourniku, 
rojenem dne 12. 8. 1967, nazadnje stanujočem Na Tič-
nico 5, Šentjur, umrlem dne 4. 10. 2019.

Dediči I. in II. dednega reda so se odpovedali dedi-
ščini. Sodišču ni znano, ali je po zapustniku kaj dedičev 
III. dednega reda, zato s tem oklicem poziva osebe, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim prej, 
najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega oklica na so-
dni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 30. 4. 2020

D 52/2019 Os-1934/20

Pri  tem sodišču  vodimo zapuščinski  postopek po 
pokojnem Antonu Trojar, rojen 7. 1. 1832, z zadnjim 
znanim prebivališčem na  naslovu Trtnik  20, Podbrdo, 
umrl 14. 3. 1907.

Po  zapustniku  ni  zakonitih  dedičev,  zaradi  tega 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te za-
puščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika 
Slovenija za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Upniki  lahko  pri  zapuščinskem  sodišču  pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Morebitne upnike se poziva, da v šestih mesecih 
od  dneva  objave  oklica  zahtevajo,  da  se  zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju – ZD.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 4. 2020

D 48/2019 Os-1936/20

Pri  tem sodišču  vodimo zapuščinski  postopek po 
pokojnem Leonardu Kemperle, z zadnjim znanim prebi-
vališčem na naslovu Bača pri Podbrdu 5, Podbrdo, umrl 
22. 10. 1898, v starosti 66 let, 11 mesecev in 27 dni.

Po  zapustniku  ni  zakonitih  dedičev,  zaradi  tega 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te za-
puščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika 
Slovenija za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Upniki  lahko  pri  zapuščinskem  sodišču  pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.
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Morebitne upnike se poziva, da v šestih mesecih 
od  dneva  objave  oklica  zahtevajo,  da  se  zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju – ZD.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 4. 2020

D 50/2019 Os-1937/20

Pri  tem sodišču  vodimo zapuščinski  postopek po 
pokojnem Mihaelu Kos, rojen 21. 4. 1849, z zadnjim 
znanim  prebivališčem  na  naslovu  Trtnik  8,  Podbrdo, 
umrl 17. 5. 1910.

Po  zapustniku  ni  zakonitih  dedičev,  zaradi  tega 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te za-
puščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika 
Slovenija za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Upniki  lahko  pri  zapuščinskem  sodišču  pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Morebitne upnike se poziva, da v šestih mesecih 
od  dneva  objave  oklica  zahtevajo,  da  se  zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju – ZD.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 4. 2020

D 20/2020-22 Os-1938/20

Okrajno sodišče v Trebnjem,  je v zapuščinski za-
devi po pokojni Lidiji Kavčič, roj. 27. 2. 1935, ki je umrla 
4. 1. 2020, Stari trg 63, Trebnje, sodišče poziva neznane 
dediče ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine 
po pokojni Lidiji Kavčič, da se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD).

Po  preteku  enoletnega  roka  bo  sodišče  opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 3. 4. 2020

Oklici pogrešanih

N 20/2019 Os-1981/20
Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  vodi  pod  opr.  št. 

N  20/2019  na  predlog  predlagateljice Občine Medvo-
de,  Cesta  komandanta  Staneta  12,  Medvode,  zoper 
nasprotno udeleženko Klaro Kunstl, rojena Amelin dne 
15. 9. 1899, nepravdni postopek zaradi razglasitve po-
grešanca za mrtvega.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je na-
sprotna udeleženka rodila 15. 9. 1899 na Dunaju očetu 
Arturju in materi Olgi roj. Stejner. Dne 25. 5. 1922 se je 
na Dunaju  omožila  z Alfonzem Kunstlom,  uradnikom, 
roj. 27. 12. 1890. Leta 1938 je z možem živela v Rado-
vljici. Nasprotna udeleženka in njen mož sta se 17. 1. 
1942 izselila v Nemčijo. Nasprotna udeleženka (in tudi 
njen mož) je omenjena v zapisu, ki je nastal julija 1942 
pri  nemškem pooblaščencu za preselitev prebivalstva 
iz  Ljub ljanske pokrajine,  v Seznamu volksdojčerjev  in 
rajhovskih Nemcev, ki bodo na podlagi sporazuma iz 

31. 8. 1941 preseljeni iz Ljub ljanske pokrajine. Z odloč-
bo Mestne zaplembne komisije v Ljub ljani opr. št. Zpl 
590/45 je bilo odločeno, da vse imetje nasprotne udele-
ženke, v odločbi označene kot oseba nemške narodno-
sti jugoslovanska državljanka Klara Kunstl Amelin, roje-
na 15. 9. 1899 na Dunaju, prebivajoča Ljub ljana, Škofje 
6/I, preide v državno last. Nasprotna udeleženka, ki je 
v zemljiški knjigi označena kot Klara Kunstl, Rozmanova 
ulica 6, Ljub ljana, je zemljiško knjižna lastnica nepremič-
nine parcela 155/6 katastrska občina 1976 Preska, nje-
na lastninska pravica je bila vknjižena na podlagi kupne 
pogodbe  z dne 14.  9.  1939,  v  kateri  je  označena  kot 
Klara Kunstl, roj. baronesa Amelin de St. Marie, soproga 
privatnega uradnika iz Ljub ljane, Fugnerjeva ulica 6, in 
katero  je podpisala kot Clara Kunstl. Dne 13. 9. 1939 
je sodelovala v geodetskem postopku glede navedene 
parcele in podpisala izjavo kot Clara Kunstl.

Sodišče poziva pogrešano osebo Klaro Kunstl, ro-
jeno Amelin dne 15. 9. 1899, da se oglasi sodišču, ter 
vse osebe, ki kaj vedo o življenju  in smrti pogrešane, 
da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica, ter opozarja, da bo sodišče po preteku tega roka 
pogrešanko razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 4. 2020

N 247/2019 Os-2088/20
Okrajno sodišče v Mariboru vodi na predlog predla-

gatelja Projektivni biro 91 d.o.o., Sodna ulica 25, Mari-
bor, ki ga zastopa Zdravko Križman s.p., Glavni trg 17b, 
Maribor, postopek o razglasitvi pogrešanega Wilhelma 
Johanna Lokay, rojen 26. 11. 1899 v Mariboru, za mr-
tvega.

Iz pridobljenih podatkov izhaja, da so bili starši po-
grešanca Johann Lokay in Maria Lokay, roj. Schönss-
flug,  in  da  je  dne  3.  8.  1924  sklenil  zakonsko  zvezo 
z Leopoldino Kottus. Pogrešanec je v zemljiški knjigi 
vpisan kot lastnik trisobnega stanovanja v I. nadstropju 
s pritiklinami, v večstanovanjski stavbi na naslovu Sodna 
ulica 25, Maribor, ID znak: del stavbe 657-1700-902, na 
podlagi  zapisnika Občinskega  sodišča  v Mariboru,  št. 
Rz 731/72-776 z dne 17. 4. 1973, o izvzetju posameznih 
delov stavbe iz nacionalizacije. V zemljiški knjigi je vpi-
san z osebnim imenom Viljem Lokay. Drugih podatkov 
o pogrešancu ni.

Sodišče  poziva  pogrešanca  Wilhelma  Johanna 
Lokaya, da se oglasi,  in  vse,  ki  kaj  vedo o njegovem 
življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po ob-
javi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka 
pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2020

I N 73/2019 Os-2085/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice  Republike  Slovenije,  Gregorčičeva  ulica  20, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji 
oddelek v Novi Gorici, postopek o razglasitvi pogrešane-
ga Andreja Bavcon, Stara Gora 15, Nova Gorica, ki ga 
zastopa skrbnica za poseben primer odv. Vesna Fašink, 
Ulica Svete Barbare 8, iz Idrije, za mrtvega.

Iz priloženih listin izhaja, da je Andrej Bavcon, pok. 
Jožefa vpisan v zemljiški knjigi kot zemljiško knjižni sola-
stnik, do deleža 3/8, nepremičnin s parc. št. 43/2 in 43/5, 
obe k.o. 2307 Stara Gora. Solastnino na obeh nepremič-
ninah je pogrešanec pridobil na podlagi kupoprodajne 
pogodbe z dne 2. 2. 1902 v zvezi z mapno kopijo dne 
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9. 1. 1902, kar predstavlja tudi zadnji podatek o pogre-
šanemu. Drugi podatki o pogrešanem ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Andreja Bavcona, 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

N 10/2020 Os-2145/20
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 

postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, zaradi razglasitve pogrešanega 
Remigija  Franca  Čušin,  z  zadnjim  znanim  prebivali-
ščem na naslovu Podbela 52, Breginj, ki ga kot skrbnica 
za posebni primer zastopa Helena Devetak, odvetnica 
v Odvetniški pisarni Devetak in partnerji d.o.o. iz Nove 
Gorice, za mrtvega.

Po znanih podatkih je bil pogrešani rojen 4. 1. 1906 
v Podbeli, materi Mariji Čušin, roj. Dugon in očetu An-
tonu Čušinu. 24. 2. 1938 se je v Breginju poročil s Šte-
fanijo Marcola. Pogrešani je v zemljiški knjigi še vedno 
vknjižen kot  lastnik nepremičnin v k.o. Sedlo. Vpis  la-
stninske pravice pa je bil opravljen na podlagi pravno-
močne odločbe Državnega sekretariata za finance LRS 
v Ljub ljani iz leta 1958.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču, v treh mesecih od objave 
oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasi-
lo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona 
o nepravdnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 1. 6. 2020
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Ramadani Sherif, Parmova ulica 53, Ljub-
ljana,  certifikat  NPK:  Izvajalec/izvajalka  betonskih 
del,  št.  IBD-07/165,  izdan  pri  ŠC  Celje,  leta  2007. 
gnm-341834

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO,  MAZZONI  BORIS  s.p., 
Petrovče 250, Petrovče, licenco, št. 01524. gnj-341837

AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p., Pe-
trovče 250, Petrovče, izvod licence, št. 015124/005, za 
vozilo Mercedes Benz, reg. št. CE DR-621. gni-341838

BLATEŠIĆ  TRANSPORT  D.O.O.,  ROZMANOVA 
ULICA 33, Krško, izvod licence, št. GE011396/07170/004, 
za vozilo št. šasije WJMM1VTH60C301349, reg. št. KK 
NL 463, veljaven do 17. 4. 2025. gnu-341826

Buzina Alen, Orehovica 35, Izlake, potrdilo o uspe-
šno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti 
za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 620222, 
izdano pri Ministrstvu za promet, leta 2007. gnl-341835

Gabor Matej, Maistrova ulica 4, Slovenj Gradec, 
potrdilo o strokovni usposobljenosti za program proda-
jalec, št. 912-10178/95, izdano 26. 3. 1996. gnk-341836

MATJAŽ ŠTRAVS s.p., Rove 9A, Frankolovo, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500004320002, izdal 
Cetis d.d., na ime Matjaž Štravs. gnt-341827

MAVRAK BROSS d.o.o., Kukovčeva ulica 1, Celje, 
izvod licence, št. 014540/004 za vozilo DAF, reg. št. LJ 
861-LL, veljavno do 27. 12. 2021. gny-341822

MAX – PRO d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljub-
ljana, izvod licence, št. G010590/08423/005, za vozilo 
Opel Insignia, reg. št. LJ 62 RIK, veljaven do 4. 4. 2024. 
gnr-341829

MULTI  – MAX  d.o.o.,  Cesta Andreja  Bitenca  68, 
Ljub ljana, izvod licence, št. G011177/08694/006 za vo-
zilo Renault  Laguna,  reg.  št.  LJ  14 CBT,  veljaven  do 
17. 12. 2024. gnq-341830

MULTI  – MAX  d.o.o.,  Cesta Andreja  Bitenca  68, 
Ljub ljana, izvod licence, št. G011177/08694/001 za vo-
zilo Mercedes A, reg. št. LJ 80 TPZ, veljaven do 17. 12. 
2024. gnp-341831

Novoselnik Kevin, Bohova 44, Hoče, dijaško izka-
znico, izdala SERŠ Maribor. gnn-341833

Pernovšek Uroš, Velika Pirešica 13, Žalec, odločbo 
o izbrisu čolna IZ-1058, št. 3734-25-166/2014/1, izdano 
pri Upravi RS za pomorstvo, leta 2014. gnv-341825

TARIFA d.o.o., Mala ulica 8, Ljub ljana, izvod licen-
ce, št. G011254/08711/010, za vozilo Renault Megane, 
reg. št. LJ 760 IA, veljaven do 22. 1. 2025. gns-341828

VENROMI  d.o.o.,  Drskovče  8,  Pivka,  izvod  li-
cence, št. GE010939/05663/003 za vozilo Volvo, reg. 
št. LJ733KK, veljaven do 11. 10. 2024. gnx-341823

VENROMI d.o.o., Drskovče 8, Pivka, preklic licen-
ce, št. GE010939/05663/004, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 82/20. gnw-341824

VOZI ME d.o.o., Mala ulica 8, Ljub ljana, izvod li-
cence, št. G011253/08710/009 za vozilo Peugeot 508, 
reg. št. LJ 64 CTJ, veljaven do 22. 1. 2025. gno-341832

Izdajatelj  Služba  Vlade  RS  za  zakonodajo  –  v.  d.  direktor  dr.  Miha  Pogačnik  •  Založnik  Uradni  list 
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www.urad ni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 1279
Razpisi delovnih mest 1335
Druge objave 1338
Objave po Zakonu o medijih 1340
Objave sodišč 1341
Izvršbe 1341
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih  1341
Oklici dedičem in neznanim upnikom  1342
Oklici pogrešanih 1344
Preklici 1346
Spričevala preklicujejo  1346
Drugo preklicujejo 1346


	Javni razpisi
	Razpisi delovnih mest
	Druge objave
	Objave po Zakonu o medijih
	Objave sodišč
	Izvršbe
	Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
	Oklici dedičem in neznanim upnikom
	Oklici pogrešanih

	Preklici
	Spričevala preklicujejo
	Drugo preklicujejo


		2020-06-19T19:22:25+0200
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




