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Javni razpisi
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Ob-2384/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 47/19 in 82/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja žledolom) in na podlagi
25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 10/19, 47/19 in 82/20; v nadaljnjem
besedilu: Uredba, ki ureja vetrolom), objavlja
4. javni razpis
za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo
gozda iz PRP 2014–2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Shema državne pomoči:

Razpisana sredstva:

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov,
poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014,
zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma,
zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in
30. oktobrom 2018.
Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod
identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA), Odprava škode v gozdovih zaradi napada
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma – PRP 2014-2020,
vodi se pod identifikacijsko številko SA.57337 (2020/XA), Odprava škode v gozdovih
zaradi vetroloma v letu 2017 – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko
SA.52702(2018/XA) in Odprava škode v gozdovih zaradi vetroloma v letu 2018 –
PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.54635(2019/XA).
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.000.000 EUR, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 427.000 EUR
(sklop A);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno
160.000 EUR (sklop B);
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot
posledica žledoloma, skupno 410.000 EUR (sklop C);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 3.000 EUR
(sklop D).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer:
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 250.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež
Republike Slovenije znaša 25 %.
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Vrsta javnega razpisa:
Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov:

Cilj aktivnosti:

Informacije o razpisu:
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Odprti
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 3. avgusta 2020 do datuma zaprtja javnega
razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni
strani Programa razvoja podeželja.
V skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so do podpore
upravičeni stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, ki so nastali
po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju
2015, v skladu s 13. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, stroški odprave škode in obnove
gozda zaradi vetroloma v letu 2017 po 13. decembru 2017 in stroški odprave škode in
obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.
Odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot
posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi
vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

II. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki ureja
žledolom, in prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega razpisa, v okviru operacije
Odprava škode in obnova gozda po naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki
so: nega obnovljenih površin, nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, obnova s sadnjo, zaščita mladja
na obnovljenih površinah, priprava površin za obnovo gozda
in odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov.
2. Podpora je namenjena kritju stroškov obnove
potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči
žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, napadu prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica
žledoloma, vetrolomu med 11. in 13. decembrom 2017
in vetrolomu med 29. in 30. oktobrom 2018.
III. Upravičenci: upravičenci, ki lahko pridobijo podporo po tem javnem razpisu, so določeni v 11. členu Uredbe,
ki ureja žledolom, in v 11. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni
v 14., 27. in 28. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in

v 14., 27. in 28. členu Uredbe, ki ureja vetrolom, in
morajo biti izpolnjeni na dan oddaje vloge na javni
razpis.
2. V skladu s 14. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 14. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so do
podpore upravičena dela odprave škode in obnove
gozda iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa,
samo na območju iz priloge 1, priloge 2 in priloge 3
razpisne dokumentacije, ki izhaja iz načrtov sanacij
gozdov.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij
podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni
v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo
vzpostavljanje gozdne higiene, in
– stroški odprave škode in obnove gozda zaradi
vetroloma, kot so določeni 13. členu Uredbe, ki ureja
vetrolom.
2. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela
odprave škode in obnove gozda so:

Preglednica priznanih vrednosti na enoto za dela za odpravo škode in obnovo gozda
Priznana vrednost na enoto
Vrsta dela
Nega obnovljenih površin
Nega poškodovanega mladovja in tanjših
drogovnjakov
Obnova s sadnjo
Zaščita mladja na obnovljenih površinah

Priprava površin za obnovo
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih
gozdov

500 €/ha
585 €/ha
1.000 €/ha
Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (vključno z izdelavo
opornih količkov): 1,30 €/kos
Zaščita mladja z ograjo (vključno z izdelavo kolov oziroma škarij):
5,40 €/m
Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov: 125 €/ha
Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem (vključno z izdelavo
kolov): 2,30 €/kos
335 €/ha
Posek z motorno žago: 14,5 €/m3
Spravilo s traktorjem: 55,0 €/m3
Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3
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3. Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj
poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki
so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.
Stopnja funkcije na objektu se upošteva po večinskem
kriteriju na prevzeti površini. Stopnje javne podpore
v okviru tega javnega razpisa so:
Preglednica stopenj podpore za dela za odpravo škode in obnovo gozda
STOPNJE PODPORE
poudarjenost funkcij
Vrsta dela

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Nega obnovljenih površin

50 %

40 %

30 %

Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov

50 %

40 %

30 %

Obnova s sadnjo

60 %

50 %

40 %

Zaščita mladja na obnovljenih površinah

90 %

80 %

70 %

Priprava površin za obnovo

100 %

Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov

100 %

VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 15. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in
15. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, se vloge na tem
javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril
za ocenjevanje vlog:
1. Merila za ocenjevanje vlog – Sklopi A, B, C in D
Merila

Maks. št. točk

Vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na ta javni razpis

3

Stopnja poudarjenosti funkcij gozda

3

Potencialna nevarnost

3

Skupaj

9

2. Točkovnik
Maksimalno število točk

= 9 točk

1. VRSTA DEL, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA (maksimalno število točk 3)
Navodilo: Upoštevajo se vrste del, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis. Dela odprave škode so:
priprava površin za obnovo gozda, nega obnovljenih površin, poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov ter
odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov. Dela obnove gozda so: sadnja sadik gozdnega drevja ter zaščita
mladja na obnovljenih površinah.
3 – upravičenec je izvedel obe vrsti del;
2 – upravičenec je izvedel obnovo gozda;
1 – upravičenec je izvedel odpravo škode.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in
77/16) določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega
obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list
RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami
(1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja,
2. stopnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. POTENCIALNA NEVARNOST (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku, določenem v prijavnem obrazcu.
V kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev, izračunan po
pravilu aritmetične sredine: X= x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število vseh deležev).
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.
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VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 29. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 29. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
VIII. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta
določena v 16. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in
16. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Podatke o poligonu, ki je grafični izris površine
gozda enega lastnika, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) in se vodi
v elektronski obliki ločeno za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in sanacijo gozdov
zaradi vetroloma, pridobi ARSKTRP od ZGS po uradni
dolžnosti. Odštete površine objektov od površine poligona za posamezno delo ne razdelijo posameznega
poligona na manjše poligone.
3. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge,
določene v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in v četrtem odstavku 16. člena Uredbe,
ki ureja vetrolom.
4. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma,
– sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017,
– sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij
podlubnikov kot posledica žledoloma, in
– sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018.
5. Popolna vloga se oceni na podlagi meril iz
VI. poglavja tega javnega razpisa. Če vloga izpolnjuje
pogoje za dodelitev sredstev iz IV. poglavja tega javnega razpisa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz meril
iz VI. poglavja tega javnega razpisa, izda ARSKTRP
upravičencu odločbo o pravici do sredstev.
IX. Javni razpis
1. Javni razpis je določen v 25. členu Uredbe, ki
ureja žledolom, in 25. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na osred
njem spletnem mestu državne uprave in na spletni
strani Programa razvoja podeželja.
3. V skladu s sedmim odstavkom 25. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in sedmim odstavkom 25. člena
Uredbe, ki ureja vetrolom, lahko vlagatelj na posamezen sklop tega javnega razpisa vloži več vlog.
4. Ne glede na prejšnjo točko lahko vlagatelj vloži
eno vlogo za vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi
ene individualne odločbe ZGS, oziroma eno vlogo za
vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi ene generalne
odločbe ZGS.
X. Obravnava vlog
1. Vloge, vložene na ta javni razpis, se obravnavajo v skladu s 26. členom Uredbe, ki ureja žledolom,
in 26. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu z osmim
odstavkom 26. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in
osmim odstavkom 26. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– potencialna nevarnost: 40 %;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 %;
– vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja:
30 %.
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3. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in
spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi
uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES)
št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005
in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo
(EU) 2020/127 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 29. januarja 2020 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013
glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020
(UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1), se vloga na javni razpis zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umet
no ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev
podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji
te operacije.
XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 30. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 30. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13.
in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov,
UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za
posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala
ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu z 32. členom
Uredbe, ki ureja žledolom, in 32. členom Uredbe, ki
ureja vetrolom.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z 31. členom Uredbe, ki ureja žledolom,
in 31. členom Uredbe, ki ureja vetrolom. Podrobnejša
opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja
žledolom, in v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10
Uredbe, ki ureja vetrolom.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 33. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in 33. člena Uredbe, ki ureja
vetrolom.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3310-33/2020/4

Ob-2385/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub
ljana,
na podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in
obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 47/19 in 82/20,
v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja žledolom) in
na podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo
in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19
in 82/20, v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja vetrolom), objavlja
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3. javni razpis
za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih
za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Shema državne pomoči:

Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa:
Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov:

Cilj operacije:

Informacije o razpisu:

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo
gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij
podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom
2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.
Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod
identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA), Odprava škode v gozdovih zaradi napada
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma – PRP 2014-2020,
vodi se pod identifikacijsko številko SA.57337 (2020/XA), Odprava škode v gozdovih
zaradi vetroloma v letu 2017 – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko
SA.52702(2018/XA) in Odprava škode v gozdovih zaradi vetroloma v letu 2018 –
PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.54635(2019/XA).
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 370.000 EUR, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma skupno 70.000 EUR (sklop A);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma skupno 40.000 EUR (sklop B);
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot
posledica žledoloma skupno 170.000 EUR (sklop C);
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018 skupno 90.000 EUR
(sklop D).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer:
– 277.500 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU;
– 92.500 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež
Republike Slovenije znaša 25 %.
Odprti
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 3. avgusta 2020 do datuma zaprtja javnega
razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni
strani Programa razvoja podeželja.
V skladu s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so upravičeni stroški
za gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije
gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve
vloge, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki
so nastali po 15. maju 2015, in v skladu s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe, ki ureja
vetrolom, zaradi vetroloma v letu 2017, ki so nastali po 13. decembru 2017 do vložitve
vloge in zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi
žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih
populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in
13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

II. Predmet podpore
1. V skladu z 18. členom Uredbe, ki ureja žledolom,
in 18. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, je podpora iz
tega javnega razpisa v okviru operacije Ureditev gozdnih
vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, namenjena
naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih
vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma,
zaradi vetroloma v letu 2017 in zaradi vetroloma v letu
2018 v skladu z načrti sanacij gozdov.

2. Naložbe iz prejšnje točke se izvedejo v skladu
z Načrtom sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu
od 30. januarja do 10. februarja 2014 s spremembami in
dopolnitvami v letu 2019, z dne 3. marca 2020, Načrtom
sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu od 11. do
13. decembra 2017, z dne 16. februarja 2018 in Načrtom
sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu od 29. do
30. decembra 2018, z dne 14. januarja 2019.
III. Upravičenec: upravičenec, ki lahko pridobi podporo po tem javnem razpisu, je določen v 19. členu Uredbe,
ki ureja žledolom, in v 19. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
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IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 21.,
27. in 28. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 21., 27.
in 28. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. V skladu z 21. členom Uredbe, ki ureja žledolom,
in 21. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so do podpore
upravičene samo naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in
pripravo gozdnih vlak iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa, ki omogočajo sanacijo gozdov v območju
iz priloge 1, priloge 2 in priloge 3 razpisne dokumentacije, ki izhaja iz načrtov sanacij gozdov.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 20. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 20. členu Uredbe, ki ureja
vetrolom.
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2. V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Uredbe, ki
ureja žledolom, in tretjim odstavkom 20. člena Uredbe,
ki ureja vetrolom, se priznajo samo tisti upravičeni stroški iz prejšnje točke, ki so določeni v katalogu stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS,
št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in so razvidni iz Seznama upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
– gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov,
ki je priloga 4 razpisne dokumentacije.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu z 22. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in
22. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, se vloge na tem
javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril
za ocenjevanje vlog:

1. Merila za ocenjevanje vlog – Sklopa A, B, C in D
Merila
Dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja na ta javni razpis
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda
Potencialna nevarnost
Skupaj

Maks. št. točk
3
3
3
9

2. Točkovnik
Maksimalno število točk
= 9 točk
1. DOLŽINA UREDITEV GOZDNIH VLAK, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA (maksimalno število
točk: 3)
Navodilo: Upoštevajo se dolžine ureditve gozdnih vlak, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis.
Posamezne dolžine se med seboj seštejejo.
3 – upravičenec je uredil več kot 200 metrov gozdnih vlak;
2 – upravičenec je uredil od 51 do vključno 200 metrov gozdnih vlak;
1 – upravičenec je uredil do vključno 50 metrov gozdnih vlak.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in
77/16; v nadaljnjem besedilu: ZG) določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije
je razvidna iz prijavnega obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami
(1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja,
2. stopnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. POTENCIALNA NEVARNOST (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku, določenem v prijavnem obrazcu.
V kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev izračunan po
pravilu aritmetične sredine: X= x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število vseh deležev).
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.

VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 29. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in
v 29. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so določene v 24. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 24. členu
Uredbe, ki ureja vetrolom.
IX. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek sta določena v 23. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 23. členu Uredbe, ki ureja
vetrolom.
2. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, določene v četrtem odstavku 23. člena Uredbe ki ureja

žledolom, in v četrtem odstavku 23. členu Uredbe, ki
ureja vetrolom.
3. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma,
– sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017,
– sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in
– sklop D, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018.
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4. Popolna vloga se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Če vloga izpolnjuje pogoje
za dodelitev sredstev iz IV. poglavja tega javnega razpisa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz meril iz VI. poglavja
tega javnega razpisa, izda ARSKTRP upravičencu odločbo o pravici do sredstev.
X. Javni razpis
1. Javni razpis je določen s 25. členom Uredbe, ki
ureja žledolom, in 25. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na osred
njem spletnem mestu državne uprave in spletni strani
Programa razvoja podeželja.
3. V skladu s sedmim odstavkom 25. člena Uredbe,
ki ureja žledolom, in sedmim odstavkom 25. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, lahko vlagatelj na posamezni sklop
tega javnega razpisa vloži le eno vlogo.
XI. Obravnava vlog
1. Postopek obravnave vlog je določen v 26. členu
Uredbe, ki ureja žledolom, in v 26. členu Uredbe, ki
ureja vetrolom.
2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu z osmim odstavkom
26. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in osmim odstavkom 26. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, vloge na javni
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor
vlog, in sicer:
– potencialna nevarnost: 40 %;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 %;
– dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja: 30 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/127 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline
od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU)
št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko
leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1), se vloga na javni razpis zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj
umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev
podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji
te operacije.
XII. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena
v 30. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 30. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
XIII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP.
XIV. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu z 32. členom
Uredbe, ki ureja žledolom, in 32. členom Uredbe, ki
ureja vetrolom.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z 31. členom Uredbe, ki ureja žledolom,
in 31. členom Uredbe, ki ureja vetrolom. Podrobnejša
opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu
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kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja žledolom,
in v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki
ureja vetrolom.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 33. člena Uredbe, ki
ureja žledolom, in 33. člena Uredbe, ki ureja vetrolom.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 4102-1/2020/2

Ob-2409/20

Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju
študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ), 2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list
RS, št. 72/14) in 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
javni razpis
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske
prehrane za leti 2021 in 2022
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju:
Ministrstvo), Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
2. Pravne podlage javnega razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (Urad
ni list RS, št. 75/19);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in
61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2021);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Zakon o subvencioniranju študentske prehrane
(Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo
in 61/17 – ZUPŠ; v nadaljnjem besedilu: ZSŠP);
– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane
(Uradni list RS, št. 72/14; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane).
3. Predmet javnega razpisa: dejavnost prehrambenih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične
osebe, ki:
– imajo registrirano gostinsko dejavnost;
– imajo poravnane vse zapadle davke in druge
obvezne dajatve;
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
– izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in
ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa
je, skladno z drugim odstavkom 30. člena ZIPRS2021,
9.175.568 EUR v letu 2021 in 6.881.676 EUR v letu
2022.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske prehrane
so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji,
kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki
izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brezovica pri Ljubljani, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Dutovlje, Godovič, Hoče,
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Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper,
Kranj, Krško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova
Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj,
Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem,
Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Vipava, Zagorje
ob Savi ter Žalec.
6. Vstopni pogoji in ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak ponudnik študentske prehrane:
a) Vstopni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske
prehrane in skozi celotno razpisno obdobje:
– ponudnik se na javni razpis prijavi z gostinskim
obratom, ki je opredeljen v tretjem odstavku 4. člena
Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B in 52/16). Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje ta pogoj.
– gostinski obrat mora obratovati. Ponudnik mora
z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti 1. januarja oziroma prvi delovni dan v koledarskem
letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje
vlog. Ponudniku, ki z nudenjem študentske prehrane
začne kasneje, se pogodba odpove. Izjemi sta višja
sila (npr. izliv vode, požar ...) in renovacija lokala, če je
ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala 1. januarja. V primeru izjeme iz prejšnjega stavka mora ponudnik z nudenjem subvencionirane študentske prehrane
začeti najkasneje 1. marca oziroma prvi delovni dan
v marcu v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu,
v katerem je odpiranje vlog; v nasprotnem primeru se
pogodba odpove.
– za lokal šteje gostinski obrat, razen obrata za pripravo in dostavo jedi.
– lokal mora imeti jedilnico s površino najmanj
20 m2 in najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se
pogodba oziroma dogovor s sosednjim ali kakim drugim
lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v izbranem lokalu, razen v primerih prireditvenih centrov, nakupovalnih centrov, javnih tržnic in podobno. Ponudnik v vlogi
izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje te pogoje.1
– lokal mora imeti stranišče za goste v skladu s prvim do četrtim odstavkom 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnika o minimalnih tehničnih
pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti). Peti odstavek 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje
gostinske dejavnosti se za ta javni razpis ne uporablja.
Stranišče za goste mora biti v lokalu, razen pri lokalih
iz četrtega odstavka 12. člena Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje
gostinske dejavnosti.
– gostinski obrat, s katerim se ponudnik prijavlja,
mora biti v njegovi lasti ali v najemu (velja tudi podnajem). Če je ponudnik najemnik oziroma podnajemnik
lokala, mora izpolniti izjavo, da bo imel lokal v najemu
oziroma podnajemu celotno razpisno obdobje. K izjavi
mora priložiti kopijo najemne pogodbe oziroma pogod1
Študentje inšpektorji bodo izpolnjevanje osnovnega
pogoja iz četrte alineje (površina jedilnice, število sedišč in
miz) preverili v mesecu januarju oziroma v prvem mesecu
nudenja subvencionirane študentske prehrane in v kolikor
bodo ugotovili, da ga ponudnik ne izpolnjuje, se pogodba
odpove, unovčenih subvencij pa se ne izplača.
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be o podnajemu, veljavne najmanj na dan 1. januarja
leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje
vlog. Če je ponudnik lastnik lokala, mora izpolniti izjavo
o lastništvu, v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, ime katastrske občine in številko parcele.
– ponudnik mora zagotavljati študentska kosila vsaj
pet dni v tednu, vsaj štiri ure dnevno.
– ponudnik mora zagotavljati vsaj 15 različnih študentskih kosil v tednu in vsaj tri različna študentska
kosila na dan.
– ponudnik mora vsaj enkrat na teden nuditi ribe, pri
čemer mora imeti riba vidno strukturo mesa (npr. cela
riba ali ribji file). Navedeni pogoj ne velja za ponudnika
z izključno vegansko oziroma vegetariansko ponudbo,
kar mora biti razvidno iz priloženega obrazca tedenskega jedilnika.
– ponudnik mora zagotavljati obroke v vrednosti,
določeni v Pogodbi o zagotavljanju subvencionirane
študentske prehrane.
Vloge, ki ne izpolnjujejo vstopnih pogojev, bodo
zavrnjene.
b) Ostali pogoji:
– študentsko kosilo je sestavljeno najmanj iz glavne jedi in dveh različnih dodatnih hodov, od katerih je
eden obvezno solata, drugi pa juha ali sadje (po izbiri
ponudnika). Glavna jed ni hod. Solata se postreže kot
samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora brez
posodice tehtati najmanj 200 g (izjema je listnata solata,
ki mora tehtati najmanj 100 g). Krompirjeva, francoska,
testeninska in druge podobne solate z dodano majonezo
in podobnimi industrijsko pripravljenimi prelivi ne štejejo
za solato. Če ponudnik nudi solato kot glavno jed, mora
biti eden od dodatnih hodov sadje, drugi pa juha. Sveže
sadje ali sadna solata iz svežega sadja se postreže kot
samostojni hod in mora tehtati najmanj 150 g. Jajca, jajca s šunko/slanino, shake, smoothie, kosmiči/muesliji,
jogurti, sladice, palačinke z marmelado ali nutello, carski praženec, cmoki z marmelado in ostale sladke jedi
ne štejejo kot glavna jed ali kot hod. Ponudnik, ki nudi
tretji dodatni hod, nudi ob glavni jedi še juho, solato in
sadje. Različno kosilo pomeni, da se pri različnih kosilih
razlikuje glavna jed. Kosili nista različni v primeru, če je
med njima razlika samo v prilogi, količini ali če je eno od
kosil sestavljeno po načelu pol-pol. Različna mora biti
glavna jed, ne le priloga (primer: dunajski zrezek s pečenim krompirjem in dunajski zrezek z rižem nista dve
različni kosili. Prav tako ne pica margerita in pica margerita z jajcem, tatarsko omako ali drugim dodatkom).
Prav tako za različno kosilo ne šteje, če gre le za drugačno obliko jedi (primer: špageti ali svedri, navadna ali
prepognjena pica (Calzone) ali pica žepek) ali drugačno
poimenovanje (primer: peresniki s tuno, tuna s peresniki;
rižota s piščancem, piščanec z rižoto). Pri glavni jedi in
prilogi je lahko le ena sestavina ocvrta (npr. kombinacija
dunajski zrezek in pomfrit ni dovoljena).
– ponudnik mora zagotavljati postrežbo oziroma
dostavo tudi v primeru naročila samo enega obroka.
– če ponudnik nudi dostavo, jo mora zagotavljati
najmanj na območju občine, kjer je izbran. Ponudnik
mora študentsko prehrano dostavljati do vrat, če je to
fizično mogoče. Če ponudnik nudi študentska kosila za
študente z medicinsko predpisanimi dietami (dietna kosila navedena v šesti in sedmi alineji točke 6. b) Ostali
pogoji), mora tudi pri dostavi upoštevati nujni higienski
režim in preprečiti možnost navzkrižne kontaminacije.
– ponudnik, razen ponudnika, ki je vključen v obvezna socialna zavarovanja s polnim delovnim časom
na podlagi registrirane dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika, mora imeti celotno razpisno ob-
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dobje zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas.
Ministrstvo lahko kadarkoli tekom razpisnega obdobja
zahteva predložitev dokazila za ta pogoj.
– ponudnik mora imeti jedilnik za en teden, ki ga
mora predložiti vlogi in se ga mora glede tipa ponudbe in
obsega pestrosti držati celotno razpisno obdobje. Tekom
razpisnega obdobja mora imeti vsak ponudnik v lokalu
na voljo in na spletni strani www.studentska-prehrana.si
objavljen tedenski jedilnik subvencionirane študentske
prehrane.
– v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez
glutena in na podlagi tega merila prejme točke, mora
njihovo ustreznost ves čas razpisnega obdobja izkazovati z negativnim izvidom akreditirane preiskave na
gluten, ki ni starejši od šestih mesecev (po zakonodaji
se lahko, kot hrana brez glutena, označuje le hrana, ki
vsebuje manj kot 20 mg glutena/kg končnega proizvoda
– manj kot 20 ppm). Ponudnik mora imeti vzpostav
ljen samonadzorni kontrolni sistem (HACCP), s katerim
nadzira kritične točke nabave, shranjevanja, priprave,
transporta in postrežbe in v okviru katerega vsaj dvakrat letno preveri ustreznost pripravljenih dietnih kosil
z akreditirano preiskavo na gluten, kar navede v izjavi,
ki jo priloži vlogi.
– v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez
vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe (EU)
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta
90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive
2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv
Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1169/2011/EU)
in na podlagi tega merila prejme točke, mora njihovo
ustreznost izkazovati z negativnim izvidom akreditiranih preiskav na alergene navedene v prilogi II Uredbe
1169/2011/EU, ki ni starejši od šestih mesecev. Vzpostavljen mora imeti samo-nadzorni kontrolni sistem
(HACCP), s katerim nadzira kritične točke priprave in
postrežbe in v okviru katerega vsaj dvakrat letno preveri ustreznost pripravljenih dietnih kosil z akreditiranimi
preiskavami na alergene navedene v prilogi II Uredbe
1169/2011/EU, kar navede v izjavi, ki jo priloži vlogi.
– ponudnik mora vse dodatne hode, ki jih je navedel
v sklopu ponudbe, postreči oziroma v primeru samopostrežnega dela ponuditi študentu.
– če ponudnik nudi pice, mora posamezna pica
imeti premer vsaj 27 cm oziroma mora površina odprte
pice (primer Calzone) meriti najmanj 572 cm2.
– ponudnik mora ob vsakem študentskem kosilu
(izjema je dostava) zagotoviti najmanj dva dcl brezplačne pitne vode, mineralne vode ali nesladkanega čaja.
– če ponudnik nudi samopostrežni solatni bar, mora
le-ta vsebovati najmanj šest različnih vrst zelenjave,
s katerimi si lahko uporabnik študentske prehrane sam
pripravi solato (krompirjeva, francoska, testeninska in
druge podobne solate z dodano majonezo in podobnimi
industrijsko pripravljenimi prelivi ne štejejo za zelenjavo). Najmanj tri različne vrste zelenjave v solati morajo
biti sveže, ostale so lahko kuhana, fermentirana (npr.
kislo zelje/repa) ali konzervirana zelenjava (npr. vložena paprika, kisle kumare ipd.). Če ponudnik nudi dietna
kosila brez glutena ali dietna kosila brez vseh alergenov
mora v solatnem baru preprečiti kontaminacijo z glutenskimi sestavinami ali dietno solato postreči neposredno
iz kuhinje.
– če ponudnik nudi vsaj 15 % živil pridelanih na ekološki način mora to izkazovati s certifikatom. Takšna ži-
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vila mora nuditi celotno razpisno obdobje in imeti ves ta
čas tudi veljaven certifikat. Ministrstvo lahko v času razpisnega obdobja kadarkoli preveri veljavnost certifikata.
– če za isti lokal vlogo vložita lastnik in najemnik
lokala, ima ob veljavni najemni pogodbi prednost najem
nik, vloga lastnika se zavrne.
– ponudnik upošteva smernice zdravega prehranjevanja za študente, ki so dostopne na spletni strani:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/
Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Varovanje-in-krepitevzdravja/prehrana-in-tel-dej-np-DTS/prehrana-smernice/
Smernice_zdravega_prehranjevanja_za_studente.pdf.
7. Priporočila za sestavo jedilnika:
– Ponudnik ob načrtovanju jedilnika upošteva naslednje:
– juhe naj ne bodo instant juhe oziroma juhe narejene iz jušnega koncentrata (jušne kocke), temveč iz
svežih surovin (npr. zelenjave) in začinjene z naravnimi
začimbami in zmerno količino soli.
– jedi na žlico (enolončnice) naj bodo osnovane
na zelenjavi in ne iz jušnega koncentrata (jušne kocke).
– priporoča se, da se kot preliv za solate ne
uporablja/ponuja majoneznih ali podobnih industrijsko
pripravljenih prelivov, temveč kakovostna olja.
– ponudnik v času trajanja razpisa omogoči NIJZ,
da izobesi plakat na vidno mesto v jedilnici ponudnika
(vsebina plakata se navezuje na smernice, priporočila
itd. zdrave prehrane oziroma iz plakata mora jasno izhajati, da je vsebina povezana s prehrano).
– Ponudnik, ki nudi kosila brez glutena, se seznani s smernicami za pripravo hrane brez glutena, ki so
dostopne na spletni strani Slovenskega društva za celiakijo: http://drustvo-celiakija.si/smernice-za-pripravobrezglutenske-hrane.
– Ponudnik, ki nudi kosila brez vseh alergenov navedenih v prilogi II Uredbe 1169/2011/EU, se seznani
z dodatkom k Smernicam dobre higienske prakse in
uporabe načel HACCP za gostinstvo glede alergenov,
ki so dostopne pri Turistično gostinski zbornici.
8. Strokovna komisija bo vloge oziroma ponudbe
ocenjevala v skladu z naslednjimi merili in ocenami:
– Število različnih študentskih kosil v tednu (do
5 točk);
– Pestrost ponudbe (do 21 točk);
– Nudenje tretjega dodatnega hoda poleg glavne
jedi (poleg dveh obveznih hodov) (5 točk);
– Nudenje samopostrežnega solatnega bara v skladu z enajsto alinejo točke 6. b) Ostali pogoji (5 točk);
– Dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do 4 točke);
– Možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir
(do 5 točk);
– Nudenje dietnih kosil za študente z medicinsko predpisanimi dietami – ponudnik navede vrsto dietnega kosila (brez glutena in/ali brez vseh alergenov
navedenih v prilogi II Uredbe 1169/2011/EU) in priloži
ustrezen analizni izvid v skladu s šesto in sedmo alinejo
točke 6. b) Ostali pogoji (do 10 točk);
– Vrednost študentskega kosila, pomnožena s količnikom (do 20 točk);
– Ekološka živila – ponudnik nudi vsaj 15 % živil
pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo,
da ima blago znak za okolje tipa I oziroma certifikat za
živila, pridelana na ekološki način. V kolikor ponudnik
ni proizvajalec ekoloških živil, mora priložiti dva certifikata. Enega od proizvajalca ekoloških živil in drugega,
ki se glasi nanj kot ponudnika teh živil. V kolikor pa je
ponudnik tudi proizvajalec ekoloških živil, priloži le en
certifikat, saj le-ta dokazuje oboje (5 točk);
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– Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom
(10 točk);
– Dokazilo o blagovni znamki “Gostilna Slovenija“
(na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do
uporabe kolektivne blagovne znamke “Gostilna Slovenija“, št. 165/2011-UO GZS z dne 10. 6. 2011) (5 točk);
– Dokazilo o certifikatu »Zdrava izbira«, ki ga na
podlagi meril, ki jih izpolnjuje vsaj ena jed v dnevni
ponudbi, podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje
(https://www.nijz.si/sl/certifikat-zdrava-izbira-za-gostinske-ponudnike) (10 točk);
– Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi hrane
na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5 (3 točke).
Maksimalno število točk je 105 za lokal oziroma 88
za dostavo. Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj
28 točk za lokal in/ali 23,5 točk za dostavo.
Pri ponudnikih, ki prijavljajo lokal, se ne upošteva
naslednje merilo:
– merilo št. 13 (Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri
dostavi na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpuš
nih plinov EURO 5).
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo, se pri dostavi ne
upoštevajo:
– merilo št. 4 (nudenje samopostrežnega solatnega
bara);
– merilo št. 6 (možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir);
– merilo št. 10 (lokal se nahaja v zgradbi, kjer se
izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali
dijaški dom).
Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega
kosila je 7,00 EUR.
9. Popolna vloga mora vsebovati:
– original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in
podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije) in obrazca ponudbe (točka 6.1.
(lokal), 6.2. (dostava) razpisne dokumentacije); kopijo
prejme izvajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen lokal oziroma dostavo svoj obrazec ponudbe
(ovoj št. 1);
– izpolnjen obrazec tedenskega jedilnika – original
in kopija (ovoj št. 2);
– izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in dokazila iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3).
Dokumentacija naj bo urejena po navedenem vrstnem redu. V kolikor ponudnik ne posluje z žigom, naj
to tudi navede.
10. Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa
opravilo dve odpiranji prispelih vlog:
– Prvo odpiranje vlog bo dne 25. 8. 2020. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, dne
24. 8. 2020. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali
priporočeno po pošti.
– Drugo odpiranje vlog bo dne 25. 8. 2021. Vloge
morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, dne
24. 8. 2021. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali
priporočeno po pošti.
Odpiranji vlog nista javni.
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, na
zunanji strani kuverte pa mora biti nalepljen izpolnjen
»Obrazec za oddajo vloge« (točka 2. razpisne dokumentacije).
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Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bo komisija zavrgla. Vlog, katerih kuverte ne bodo opremljene
z izpolnjenim »Obrazcem za oddajo vloge« (razpisna
dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudniku.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka
odpiranja vlog pisno pozvala tiste ponudnike, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Če ponudnik
vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo komisija
vlogo zavrgla.
Ponudnik, ki se prijavi na drugo odpiranje z istim
lokalom, ki je bil izbran že na prvem odpiranju, mora
v svoji vlogi predložiti odpoved pogodbe ponudnika, ki
je bil za ta lokal izbran na prvem odpiranju. Odpoved
pogodbe se mora glasiti najkasneje na dan 31. 12.
2021.
11. Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
12. Ponudnikom bodo izdani sklepi o izidu javnega
razpisa najkasneje v roku 100 dni od dneva, ki je določen za odpiranje vlog.
13. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na
elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni
razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022«, najkasneje šest
dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Vprašanja in odgovori, objavljeni na navedeni splet
ni strani, štejejo kot del razpisne dokumentacije.
14. Morebitne druge informacije posreduje:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana,
tel. 01/369-77-34 ali tel. 01/369-77-14, vsak delovni dan
od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru,
tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem,
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik
dvigne razpisno dokumentacijo:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
(vložišče) oziroma na internetu na naslovu: http://www.
mddsz.gov.si/;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Helena Sorč ali Mojca Škrjanec, vsak delovni
dan od 12. do 13. ure oziroma na internetu na naslovu:
http://www.sou-lj.si;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, Tjaša Starčič, vsak delovni dan od 9. do 11. ure oziroma na internetu na naslovu:
http://www.soum.si;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Anja Trunkl,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure oziroma na internetu
na naslovu: http://www.soup.si.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
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Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02
– ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 –
ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) in 5. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog
odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08) objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne
veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega
obsega zdravstvenega varstva živali na velikih
obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb
in na kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove
živali (kooperacijske reje)
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije
veterinarskim organizacijam na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb in na kmetijskih
gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske
reje) za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj
posameznih vrst živali v tekočem letu (letna odredba),
ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe
in se financira iz proračuna UVHVVR;
– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega
zdravstvenega varstva živali;
– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.
Koncesija bo dodeljena za velike obrate rej živali in
kooperacijske reje, ki na dan objave razpisa izpolnjujejo
pogoj najmanj 3000 GVŽ/leto in so v lasti pravnih oseb,
in sicer:
a.) za perutninske obrate:
– Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj
– Pivka d. d., Kal 1, 6257 Pivka
– Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska cesta 84,
1000 Ljubljana
– Panvita Agromerkur d.o.o., Industrijska ulica 8,
9000 Murska Sobota
b.) za prašičerejske in govedorejske obrate:
– Farme Ihan – KPM d.o.o., Podgorje, Korenova
cesta 9, 1241 Kamnik
c.) za prašičerejske obrate:
– Panvita Prašičereja d.o.o., Rakičan, Lendavska
ulica 5, 9000 Murska Sobota
– Panvita Kmetijstvo d.o.o., Rakičan, Lendavska
ulica 5, 9000 Murska Sobota.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba z izbrano veterinarsko organizacijo se sklene po
pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja, vendar
ne pred 30. 9. 2020 in se sklepa za obdobje do 30. 9.
2030.
IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki:
– imajo ob prijavi veljavno odločbo o verifikaciji
v skladu s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove veri-
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fikacije za veterinarsko ambulanto, ki opravlja dejavnost
javne veterinarske službe v živinorejskih obratih (v primeru podružnic velja navedeni pogoj glede verifikacije
tudi za podružnice),
– zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na
mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na
proste delovne dni,
– imajo na dan oddaje prijave plačane prispevke za
socialno varnost iz delovnega razmerja.
Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporab
ljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
V. Prijava: prijavitelj poda prijavo za pridobitev koncesije na obrazcih, ki so kot priloga sestavni del tega
razpisa, skupaj z zahtevanimi prilogami. Obrazci so
objavljeni na spletnih straneh UVHVVR (spletno mesto: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/
uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin,
zavihek: javne objave):
1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Prijava);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev na dan
objave razpisa (izpolnjen Obrazec 2 – Seznam veterinarjev);
3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih pomočnikov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Seznam veterinarskih pomočnikov);
4. če je zaposleni veterinar tuj državljan, ki je študiral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne
kvalifikacije ter potrdilo verificirane jezikovne organizacije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu
s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij
veterinarjev (izpolnjen Obrazec 4 – Tuji veterinarji);
5. prijava obrata, kjer želi veterinarska organizacija
opravljati veterinarsko dejavnost iz tega razpisa, z navedbo pravne osebe, ki je lastnik živali (izpolnjen Obrazec 5 – Prijava obrata);
6. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane
veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum: navedba delovnega časa, dosegljivosti veterinarja na sedežu
ambulante tekom delovnega časa od ponedeljka do
petka in veterinarjev, dosegljivih na mobilnem telefonu
24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni
ter izjava glede izvajanja odrejenih ukrepov izven delovnega časa, kadar je ogroženo zdravje ljudi ali živali
(izpolnjen Obrazec 6 – Zagotavljanje nepretrgane veterinarske dejavnosti);
7. izjava o plačanih prispevkih za socialno varnost
in pooblastilo za preveritev podatkov (izpolnjen Obrazec 7 – Plačani prispevki).
Obvezne sestavine prijave so izpolnjeni obrazci
od 1 do vključno 7 skupaj z zahtevanimi dokazili.
Vložena prijava z izjavami prijavitelja je zavezujoča
in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.
VI. Izbor: v primeru, da se za obrat, ki je v lasti iste
pravne osebe, prijavi več prijaviteljev, bo imel prednost
pri izbiri tisti prijavitelj, ki ima sedež veterinarske organizacije (ali njene podružnice) bližje sedežu pravne osebe,
ki je lastnik velikega obrata (za izračun se uporabi navigacijski sistem zemljevidi »google maps«).
VII. Razpisna dokumentacija: obrazci za prijavo so
objavljeni na spletnih straneh UVHVVR (spletno mesto:
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin, zavihek: javne objave). Zainteresirani prijavitelji lahko brezplačno dvignejo navedeno dokumentacijo tudi v glavni
pisarni UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
VI. nadstropje, vsak delavnik med 9. in 12. uro, do
vključno 24. 7. 2020.
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VIII. Rok javnega razpisa
Rok prijav je odprt do 24. 7. 2020. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo
poslane do izteka dneva 24. 7. 2020, v primeru osebne
dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, pa morajo biti prijave vložene do vključno 24. 7. 2020, do 13. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za
dopolnitev vloge.
IX. Oblika prijave in naslov za vložitev prijav na
javni razpis
Prijava mora vsebovati ustrezno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Obrazci morajo slediti po številčnem vrstnem
redu.
Prijava z obrazci mora biti povezana z vrvico in
zapečatena tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati novih.
Zahtevane priloge k obrazcem morajo biti priložene
k prijavi ločeno, prav tako v vezani obliki in označene
kot priloga z navedbo številke obrazca h kateremu se
prilagajo.
UVHVVR si pridržuje pravico za odpravo pomanjkljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju.
Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti ali jo
prinese osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– javni razpis – koncesija UVHVVR 2020 – veliki živinorejski obrati«, na Upravo za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. V primeru, da prijava ni označena kot je navedeno,
UVHVVR ne odgovarja za predčasno odpiranje prijave
ali za založitev prijave, si pa pridržuje pravico odprave
take pomanjkljivosti pri javnem odpiranju prijav.
X. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov
iz prejšnje točke, bo 29. 7. 2020, ob 10. uri, v VI. nadstropju v sejni sobi UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo
prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
XI. Obveščanje o izbiri koncesionarja: o izbiri koncesionarja bo prijaviteljem vročena odločba v roku
30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR,
na tel. 01/300-13-50, vsak delovni dan v času trajanja
razpisa od 9. do 11. ure (kontaktna oseba: Uroš Boštjančič, v primeru odsotnosti: Polona Cankar, univ. dipl.
prav., tel. 01/300-13-02).
UVHVVR si pridržuje pravico do morebitnih popravkov tega javnega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin
Št. 6316-9/2020-11
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljubljana, na podlagi 14.
in 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19),
15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih
(CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12 – v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o CRP), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6.

2017 – uradno prečiščeno besedilo, 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
nadaljnjem besedilu: Metodologija), Metodologije ocenjevanja in izbora prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa
»CRP COVID-19« v letu 2020, št. 012-2/2020-5 z dne
6. 7. 2020 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija CRP
COVID-19), Usmeritev Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu
2020, št. 631-8/2020/4 z dne 29. 6. 2020 (v nadaljnjem
besedilu: Usmeritve) ter na podlagi soglasij Ministrstva
za zdravje, št. 631-9/2020-9 z dne 6. 7. 2020 in Ministrstva za obrambo, št. 631-2/2020-20 z dne 7. 7. 2020,
objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa
»CRP COVID-19« v letu 2020
1. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija),
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MZ),
– Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59 (v nadaljnjem besedilu: MORS).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega
programa »CRP COVID-19« v letu 2020 (v nadaljnjem
besedilu: javni razpis CRP COVID-19) je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora
vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi
z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje zaščite in varovanja zdravja prebivalcev Republike
Slovenije, sprejemanje učinkovitih, varnih, predvsem pa
sorazmernih ukrepov varovanja zdravja ter usklajeno
delovanje vseh deležnikov v sistemu preprečevanja in
obvladovanja COVID-19 v Sloveniji.
Javni razpis CRP COVID-19 temelji na strateških
ciljih, opredeljenih v dokumentih: Strategiji razvoja Slovenije 2030 (Vlada Republike Slovenije, 7. december
2017), Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08,
62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A,
91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13
– ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 –
ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), Resoluciji o strategiji
nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 59/19), Zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04
– uradno prečiščeno besedilo in 95/15).
Predmet javnega razpisa CRP COVID-19 je določen
s prioritetnimi vsebinami MZ in MORS v okviru Težišča 1:
Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba.
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Razpisana tematska sklopa predstavljata vsebinski
okvir za razpisane teme CRP COVID-19, ki pokrivajo
skupne vsebine in skupne cilje v okviru Težišča 1.
Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obraz
ložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev za posamezno temo in celotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe MZ in MORS so priloga k temu
javnemu razpisu.
Razpisana tematska sklopa in teme
Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna
družba
Tematski sklop: 1.1. Zdravo in aktivno življenje
Številka teme: 1.1.1.
Naslov teme: Vpliv epidemije Covid-19 na obvladovanje raka v Sloveniji
Cilji projekta:
– Oceniti morebitne zamike v napotitvah, diagnostiki in specialističnih obravnavah slovenskih onkoloških
bolnikov v času trajanja epidemije Covid-19.
– Proučiti potek in izide zdravljenja slovenskih onkoloških bolnikov okuženih s Covid-19.
– Ugotoviti morebitno poslabšanje prognostičnih
faktorjev bolezni pri onkoloških bolnikih (ne)obravnavanih v času epidemije zaradi prilagoditev v delovanju
zdravstvenega sistema.
Številka teme: 1.1.2.
Naslov teme: Klinični potek in izid Covid-19
Cilji projekta:
– Pridobiti klinične podatke o poteku in izidu Covid-19.
– Opredeliti napovedne dejavnike, ki so povezani
s težkim potekom bolezni, potrebo po sprejemu v enote
intenzivne terapije in s smrtnim izidom v času bolezni ter
dejavnike, ki so povezani z dolgoročnimi posledicami po
preboleli bolezni.
– Pridobiti vzorce bolnikov s Covid-19 v času akut
ne bolezni in po njej, ki bodo poleg natančnih kliničnih
podatkov osnova za mikrobiološke, imunološke, biokemične, genetske in druge (funkcijske) raziskave za
osvetlitev patogeneze bolezni.
Številka teme: 1.1.3.
Naslov teme: Epidemiologija, diagnostika, zdravljenje in preprečevanje Covid-19
Cilji projekta:
– Opredelitev epidemioloških značilnosti Covid-19.
– Ocena različnih diagnostičnih pristopov Covid-19.
– Zdravljenje Covid-19.
– Preprečevanje Covid-19.
Številka teme: 1.1.4.
Naslov teme: Patogeneza Covid-19
Cilji projekta:
– Ocena imunskih odzivov.
– Vpliv genetskih značilnosti SARS CoV-2 in gostitelja na potek in izid bolezni.
– Osvetlitev mehanizmov okužbe in bolezni, ki jo
povzroča SARS CoV-2.
Številka teme: 1.1.5.
1. Naslov teme: Epidemiologija sočasnih virusnih
okužb v epidemiji Covid-19
Cilji projekta:
– Preučiti pogostost sočasnih virusnih okužb pri
osebah, okuženih s SARS-CoV-2.
– Prepoznati dejavnike, ki vplivajo na pojavnost
sočasnih okužb z respiratornimi virusi.
– Ugotoviti morebiten učinek sočasnih virusnih
okužb na izhod okužbe z novim koronavirusom.
Tematski sklop: 1.11. Varna in globalno odgovorna
Slovenija
Številka teme: 1.11.1.
Naslov teme: Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji Covid-19
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Cilji projekta:
– Pregled mednarodnih pravnih praks povezanih
s problemom triaže ob epidemiji Covid-19.
– Analiza priporočil etičnih komisij ter analiza mož
nih pravnih posledic odločitev o triaži.
– Ovrednotiti kazensko pravne odzive na kolizijo
dolžnosti v okviru zdravstvenega sistema.
– Oblikovanje priporočil oziroma predlogov rešitev
za etično občutljive dileme.
Številka teme: 1.11.2.
Naslov teme: Raziskave in razvoj inovativnih metod
terapije in cepiva proti COVID-19 na osnovi principov
sintezne biologije (SIN-COVID)
Cilji projekta:
– Dizajn, priprava in testiranje peptidnih inhibitorjev
fuzije virusa s tarčno celico. Peptidni inhibitorji virusne
fuzije se sicer že uporabljajo za zdravljenje infekcije
s HIV-1, zato je tak koncept realno možna osnova za
zdravilo.
– Razvoj cepiva proti SARS-CoV-2 virusu: dizajn
DNK cepiv na osnovi izbranih virusnih proteinov oziroma
njihovih kombinacij, s fokusom na različne strukturne
proteine. Medtem ko so skoraj vsa cepiva, ki so trenutno
v razvoju, osnovana na najbolj imunogenem S proteinu,
bi načrtovani pristop omogočil pripravo cepiva, ki bi
preprečilo celo morebitno ojačenje infekcije zaradi prisotnosti nevtralizirajočih protiteles, ki je bilo opaženo pri
epidemiji SARS in razvoju cepiv proti SARS in MERS.
– Razvoj tehnološke platforme za pripravo učinkovitega DNK cepiva: Za pripravo velikih količin DNK cepiva
za cepljenje velikega števila ljudi ter čim višjo učinkovitost izražanja virusnih proteinov.
3. Okvirna višina sredstev
Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo
tega javnega razpisa znaša 1.240.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva
v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu
agencije.
Okvirna višina sredstev po udeležencih za celotno
obdobje trajanja projektov:
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za obrambo

575.000,00 EUR
370.000,00 EUR
295.000,00 EUR

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so na dan oddaje prijavne vloge vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih
raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani
v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter
izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni
in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije.
Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična
RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu
in pri kateri je ob podpisu pogodbe zaposlen vodja
raziskovalnega projekta.
5. Pogoji
Pogoji javnega razpisa so določeni v Zakonu
o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o CRP,
Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16
– v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih), Metodologiji,
Metodologiji CRP COVID-19 in v Usmeritvah.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
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5.1 Pogoji za prijavitelje in vodje projekta – splošno
Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo
sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in
tehnični sodelavci.
Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih RO, mora imeti prijavitelj
z drugimi sodelujočimi RO podpisan dogovor o ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti.
Vodja raziskovalnega projekta s statusom mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan
izteka roka za oddajo prijav na razpis poteklo največ
deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal CRP projekt kot mladi
doktor, ne more več prijaviti CRP projekta kot mladi
doktor.
V okviru javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega
projekta.
5.2 Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na
osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za
izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
Pogoji glede prostih kapacitet na letni ravni in
zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba
mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od veljavnosti sklepa o izboru projektov.
5.3 Raziskovalna uspešnost vodij projektov
Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta v skladu
z 29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 3. členom Pravilnika o kriterijih (vodja aplikativnega projekta), oziroma 4. členom Pravilnika o kriterijih, če ima vodja raziskovalnega projekta status
podoktoranda.
5.3.1 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za vodjo raziskovalnega projekta (3. člen Pravilnika
o kriterijih):
1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav,
ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih.
2. Izkazuje citiranost, kot je določena v 2. točki prvega odstavka drugega člena Pravilnika o kriterijih, ali
ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški
programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.;
COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13,
2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano
delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.
3. Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav
(A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, in sicer: A1/2 ≥ 400
ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj.
4. Vodje raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da je vrednost A' več kot 0.
Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskovalnih
projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in
A3 ≥ A3 minimalni.
Če raziskovalec v zadnjih petih letih ni bil zaposlen
ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri
izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prejšnjega odstavka
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke prejšnjega odstavka se podaljša v primeru dejansko izrab
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ljenega 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 nadaljevanju so za vede in posamezna področja
navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja
izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno
vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za
vedo.
1. Ocena A1
a. A1 minimalni je določen v naslednji tabeli:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1
minimalni
0,5
1

b. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev,
je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1
minimalni
0,4
1

2. Čisti citati
Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je navedeno v tabelah. Če področje ni navedeno v tabeli, se
zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo.
a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
za vodje raziskovalnih projektov določeno v naslednji
tabeli:
Veda/področje
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
Družboslovje, Arheologija, Geografija
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija,
Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
Tehnika, Biotehnika, Matematika,
Geologija
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne
metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo,
Energetika, Materiali
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija,
Biotehnologija

CI
minimalni
1
5
15
50
100
200

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
za vodje raziskovalnih projektov, ki imajo status mladega
doktorja, določeno v naslednji tabeli:
Veda/področje

CI
minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija,
5
Promet, Vodarstvo
Tehnika, Matematika, Geologija,
10
Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo,
Rastlinska produkcija in predelava,
Geografija
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika
20
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5.3.2 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za vodjo, ki ima status podoktoranda (4. člen Pravilnika
o kriterijih):
Vodja, ki ima status podoktoranda, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– vrednost A1 > 0,
– vrednost A' > 0,
– izkazovati vsaj eno znanstveno objavo (tudi
v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti,
– izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo
raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (upošteva se
leto zagovora doktorata v obdobju 2017 – 28. 7. 2020).
Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do
28. 7. 2020. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za
enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora
podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem
zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti,
daljšo od treh mesecev.
5.3.3 Izračun kvantitativnih ocen
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo,
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom
javnega razpisa (CI).
5.3.4 Drugi kvantitativni pogoji
Minimalna vrednost A3 je za vodje vseh raziskovalnih projektov enaka 0.
6. Kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kriteriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta,
raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga projekta ter izvedljivost predloga projekta.
Kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje, postopek
ocenjevanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so
podrobneje določeni z Metodologijo CRP COVID-19, ki
je skupaj z ocenjevalnima listoma sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Čas trajanja projektov
Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 10.
2020.
Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev.
Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je
v prijavi potrebno posebej utemeljiti.
8. Izbor raziskovalnih projektov
8.1. Postopek izbora
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način,
kot ga določata Pravilnik o CRP in Metodologija CRP
COVID-19.
Programski svet sprejme predlog prednostnega seznama skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo
izbranih projektov posebej za agencijo in posebej za
MZ in MORS. Programski svet predlog prednostnega
seznama za agencijo posreduje v sprejem direktorju
agencije, ministru za zdravje in ministru za obrambo. Na
podlagi predloga prednostnega seznama Programskega
sveta, agencija, MZ in MORS sprejmejo obrazložene
delne sklepe o izboru prijav za (so)financiranje razisko-
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valnih projektov na javni razpis CRP, s seznamom izbora
prijav (v nadaljnjem besedilu: delni sklepi). Po sprejetju
delnih sklepov direktor agencije sprejme ugotovitveni
Sklep o izboru projektov.
Agencija izda na podlagi Sklepa o izboru projektov
prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora
prijav.
8.2. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila
o rezultatih izbora prijav. O ugovoru s sklepom odloči
Upravni odbor agencije.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
8.3. Spletna stran
Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020* morajo biti vse
recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja
raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu.
Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi
podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta
skladno s 105. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19
in 78/20).
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem
mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma
podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine
spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi
podatki glede financiranja, sestava projektne skupine
s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference,
ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba
logotipa agencije in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so
zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni
potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet let po zaključku projekta.
O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem oziroma letnem in zaključnem poročilu.
*Spletni naslov: http://www.mizs.gov.si
9. Prijava na javni razpis
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo s prijavno vlogo – obrazcem ARRS-CRP-COVID19-JR-Prijava/2020.
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na
obrazcu ARRS-CRP-COVID19-JR-Prijava/2020 izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije,
skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki
RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva
načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA,
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA);
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci,
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev
v RO ali agencija).
Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku,
točke 1, 10, 11, 20.1, 20.2., 20.3, pa tudi v angleškem
jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh
jezikih).
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno
skrivnost.
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec
nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili
o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejav-
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nosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS-PROJ-CRP-COVID19-DP-2020.
10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1 Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-CRP-COVID19-JR-Prijava/2020 na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana
prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima
podpisoma (zastopnika ali pooblaščene osebe RO in
vodje raziskovalnega projekta).
Prijave morajo biti oddane do vključno 28. 7. 2020
do 14. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do
preobremenjenosti strežnika.
Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnika ali pooblaščene osebe RO
in vodje raziskovalnega projekta) na spletnem portalu
agencije eObrazci do vključno 28. 7. 2020 do 14. ure.
10.2 Oddaja prijavne vloge brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik ali pooblaščena
oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta
nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda
v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na splet
nem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge
ARRS-CRP-COVID19-JR-Prijava/2020) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje
raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za izbiro
raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020 – št. prijave_____«
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 28. 7. 2020 do 14. ure in v tiskani
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 28. 7. 2020 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do
vključno 28. 7. 2020 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
10.3 Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 10.1. – z digitalnim podpisom; točka 10.2. – brez digitalnega podpisa) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa
ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki
bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj
ne bo dopolnil v zahtevanem roku.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
11. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo 30. 7. 2020 ob 10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Blei
weisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku
dostavljene in pravilno označene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma v septembru 2020.
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13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pridobite na spletnih straneh agencije http://www.
arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, pri Ljiljani Lučić, na tel. 01/400-59-13.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 094-5/2020
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Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije
na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni
list RS, št. 56/94 in 22/18) ter 11. člena Pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva
št. 0070-106/2010 z dne 6. 1. 2011, 0070-4/2015/4
z dne 28. 1. 2015, 00700-1/2016/6 z dne 26. 1. 2016
ter 0070-55/2018/1 z dne 16. 11. 2018 (v nadaljnjem
besedilu: pravilnik o delu odbora), objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad Republike Slovenije
na področju šolstva za leto 2020
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: odbor).
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov
kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: nagrade).
3. Splošno o nagradah
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji
in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju
pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo
odnosov v šoli.
Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za življenjsko delo.
4. Pogoji za podelitev
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica), skupina
posameznikov (v nadaljnjem besedilu: skupina), zavod
ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobraževanja: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva,
izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov,
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji
in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega
jezika in kulture za Slovence po svetu, oziroma drugega
področja vzgoje in izobraževanja.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval(-a)
najmanj 30 let.
Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija
lahko dobi isto vrsto nagrade samo enkrat. Oseba, ki je
bila že nagrajena za izjemne dosežke kot član skupine,
je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar le za
življenjsko delo.
Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija,
ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.
5. Kriteriji za dodelitev nagrad:
5.1. Nagrada za življenjsko delo se lahko podeli
posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja
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deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na
področju vzgoje in izobraževanja, tako da:
– njegovi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli
dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih;
– dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem,
svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskovalnem delu;
– se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega,
podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, vzgojiteljev ali drugih
strokovnih delavcev.
5.2. Nagrada za izjemne dosežke se lahko podeli
posamezniku, ki je z izjemnim dosežkom oziroma dosežki pomembno prispeval h kakovosti in razvoju področja vzgoje in izobraževanja, tako da:
– so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri
organizaciji in razvoju področja, prepoznani in potrjeni
tudi v širši strokovni javnosti;
– je napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil več učnih pripomočkov, ki so
bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju
vzgoje in izobraževanja;
– je v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno
izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobraževanja in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo
k razvoju vzgoje in izobraževanja.
Kriteriji iz točke 5.2. se smiselno uporabljajo tudi, če
se nagrada za izjemne dosežke podeli skupini, zavodu
ali drugi organizaciji s področja vzgoje in izobraževanja.
6. Predlagatelj
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in
pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje.
7. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov stalnega
bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisna vsebinska utemeljitev (1–3 tipkane strani)
z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in
v njem navede:
– kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a) področje
vzgoje in izobraževanja na katerem deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata
odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in
okolja;
– skrajšano bibliografijo kandidata(-ke) na največ
dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnejših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.
Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko
podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj
o kandidatu(-ki). Pri prijavah za nagrado organizaciji
odbor pričakuje, da bodo v predlogu opisane dejavnosti
organizacije, ki ne sodijo med redne delovne naloge.
9. Postopek
Postopek izbire kandidatov za nagrade bo potekal
v skladu s pravilnikom o delu odbora.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5
za življenjsko delo.
10. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na
spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
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šport http://www.mizs.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta: rosanda.lenart@gov.si.
11. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in
z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na
področju šolstva«. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo
ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva
prispeli do srede, 30. 9. 2020, do 13. ure.
Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne
bo odpiral in ne bodo obravnavane.
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije
na področju šolstva
Št. 122-0004/2020

Ob-2389/20

Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) in Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 35/05 in naslednji)
dodatni javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2020
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja
Dodatni javni razpis za izbor projektov in programov
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj
Gradec za leto 2020.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij
s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij
s področja socialnega varstva vsebujejo
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij
s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri
ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih
posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje življenje,
– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programe invalidskih društev in druge programe
za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),
– programe prevozov članic in članov invalidskih organizacij, ki niso financirani s strani MDDSZEM v okviru
osebne asistence.
2. Programi za starejše vsebujejo
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja
socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih
opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije
na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopomoč.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS,
št. 64/11 – UPB2),
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– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastav
ljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine
Slovenj Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na
področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kad
rovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi
organizacijami na izbranem področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz
drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema
invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih
treh področij tega razpisa.
– Za področje programov za starejše se lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj
v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65 let.
– Na dodatni javni razpis se lahko prijavijo samo
tisti ponudniki, ki niso bili v letu 2020 že kakorkoli financirani v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 4/20).
IV. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se
izvedejo v letu 2020. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2020.
V. Orientacijska vrednost programov
Orientacijska vrednost dodatnih programov v letu
2020 je 1.389,78 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 730,63 EUR,
– programe pod točko 2: 659,15 EUR.
VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje 17. 8. 2020 ali
v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje
10. ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni
razpis – za področje 1 (ali 2, odvisno za katero področje
se ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več
programi na različna področja, mora biti ponudba podana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več
programov istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej
izdelano ponudbo.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija
na sedežu naročnika dne 19. 8. 2020.
Odpiranje ponudb ni javno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo.
V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava
izločena kot nepopolna.
VIII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki
obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
IX. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej
objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 13. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite
v Referatu za družbene dejavnosti in splošne zadeve pri
Mestni občini Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-58 (Mateja
Tajnšek). Razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2020 lahko najdete tudi na spletni strani Mestne
občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-2390/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS in 3/13) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva
v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV,
št. 12/15, 9/17) ter Odloka o proračunu Mestne občine
za leto 2020 (MUV št. 8/19, 24/19, 26/19, 2/20, 3/20,
14/20) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis
za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove
opreme v Mestni občini Maribor v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev
za hitrejšo rast mikro in malih podjetij.
II. Ukrep
Sofinanciranje materialnih investicij – nakup nove
opreme, za izvajanje registrirane glavne dejavnosti.
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013,
str. 1–8).
III. Upravičenci in pogoji
Upravičenci za nepovratna sredstva po tem razpisu so:
– podjetja, ki imajo sedež na območju občine, imajo
vsaj 1 (za polni delovni čas) in največ 49 zaposlenih (za
polni in krajši delovni čas) na dan 31. 8. 2020 ter čisti
prihodki od prodaje ne presegajo 8 milijonov EUR,
– podjetja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in
so organizirana kot gospodarska družba (pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti znotraj oddelkov 75 veterina
in 86 zdravstvene dejavnosti po Standardni klasifikaciji
dejavnosti 2008 so izvzete),
– samostojni podjetnik zaposlen za polni delovni
čas (popoldanski oziroma dopolnilni samostojni podjet
niki in samozaposleni v kulturi so izvzeti),
– podjetja s statusom socialnega podjetja iz 5. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjet
ništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020
(MUV št. 12/15, 9/17), ki imajo sedež v občini ter delujejo na območju občine,
– podjetja, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti in nimajo sedeža v občini, vendar investira-
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jo v dejavnost na območju občine (PE registrirana
v MOM),
– podjetja, ki niso prejela sredstev na Javnem razpisu za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove
opreme v MOM v letu 2017, 2018 in 2019.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih
sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek na
dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema mora ostati v lasti in uporabi prejemnika sredstev
na območju Mestne občine Maribor najmanj tri leta.
Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki so
nastali in bili plačani v času od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020.
IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020 v okvirni višini 140.458,00 EUR, na
proračunski postavki 742014 Pomoči »de minimis« za
razvoj podjetništva. Pomoči iz tega razpisa se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Višina pomoči, dodeljene
posameznemu upravičencu, lahko znaša do 75 % upravičenih stroškov oziroma največ 3.000 EUR na posameznega upravičenca.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 31. 8. 2020.
Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti in zapečateni
kuverti z nalepljenim in izpolnjenim Obrazcem 5 (podatki
pošiljatelja-vlagatelja, naslov in naziv razpisa) na naslov
Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, do vključno 31. 8. 2020 do 15. ure oziroma
vloge, poslane po pošti s poštnim žigom do vključno
31. 8. 2020.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge
najkasneje do 6. 10. 2020. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge, ki ne
izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni
do 16. 11. 2020.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na splet
nih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov ugd@maribor.si z navedbo
»DMNO2020«.
Mestna občina Maribor
Št. 410-73/2020

Ob-2391/20

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica, na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica (Urad
ne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97 in 30/98,
Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik,
št. 4/06) in Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19 z dne
20. 12. 2019) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Občini Ilirska Bistrica
za leto 2020
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa obsega sofinanciranje
prireditev:
– ki se izvajajo na območju Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: OIB), s katero prijavitelj pripomore
k promociji OIB,
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– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične,
zabavne ali socialne narave oziroma je namenjena otrokom ter mladini,
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se
odvijajo v daljšem obdobju.
Tiste prireditve, ki niso predmet javnega razpisa, so
podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do
dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojne pravne
osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), društva in zveze
društev, zasebni in javni zavodi, izobraževalne ustanove.
Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni
naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe,
javna podjetja.
OIB bo sofinancirala prireditve prijaviteljev katere:
– bodo izvedene v letu 2020,
– so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev,
– v letu 2020 ne bodo sofinancirane iz drugih virov
OIB,
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge tudi vire
financiranja,
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj,
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo OIB oziroma jo promovirajo zunaj območja OIB,
– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega
razpisa.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih
sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali
v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu
morajo uspešni prijavitelji priložiti najmanj en račun,
ki se nanaša na kritje stroškov oglaševanja prijavljene
prireditve). Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni
prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega
programa ne bodo objavili logotipa OIB oziroma ne bodo
navedli, da je izvedbo programa sofinancirala OIB. Le-to
morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Merila:
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
3. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je določena z Odlokom
o spremembah proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto
2020, na proračunski postavki 4001475 Sofinanciranje
turističnih prireditev.
Sredstva razpisana s tem javnim razpisom so namenjena za sofinanciranje naslednjih prireditev:
1. Gorsko hitrostna dirka Ilirska Bistrica 2020, v višini 15.000 evrov,
2. Mednarodno srečanje motoristov Ilirska Bistrica 2020, v višini 5.000 evrov,
3. Mala južna 2020, v višini 1.000 evrov,
4. Gobarski praznik 2020, v višini 1.000 evrov.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem, ki bodo
uspešni na javnemu razpisu, nakazana po izvedbi prijav
ljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi
popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
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Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov.
Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
OIB bo nudila še dodatno podporo tistim prijaviteljem, ki jim bo dodelila sredstva za sofinanciranje prireditve, če bodo prijavitelji pri organizaciji prireditve slednjo
potrebovali, in sicer:
– z oglaševanjem na spletni strani www.ilirska-bistrica.si,
– z oglaševanjem v glasilu Bistriški odmevi,
– s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR).
4. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge,
dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj
soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih
proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali jo do tega
dne oddati v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo, in
sicer v času uradnih ur, najkasneje do vključno 30. julija
2020, do 9. ure.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne
bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve
sredstev iz tega javnega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana
skladno z opredeljenim rokom prijave in datumi izvedbe
prireditve.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa.
Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev
se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z nasled
njimi oznakami:
Na prvi strani mora biti navedeno: »Ne odpiraj –
Sofinanciranje prireditev 2020«;
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni
po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 30. julija
2019, ob 10. uri, v prostorih OIB, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav ni javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotav
ljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in
dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni
popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja
pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku
dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se
prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
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Popolne prijave bodo po pregledu popolnosti prijave predane v obravnavo komisiji, ki bo ugotavljala ali
prireditev ustreza merilom iz tega javnega razpisa.
Vse popolne prijave nato strokovna komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja.
OIB bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila
najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki odločbe. Prijavitelji imajo možnost
pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.
8. Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega
javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dostopna na
spletni strani OIB, www.ilirska-bistrica.si, lahko pa jo
v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni OIB, Bazoviška cesta 14,
Ilirska Bistrica.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so
na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini
Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali
osebno pri navedenih uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 302-1/2020
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (v nadaljevanju:
Uredba Komisije), Mestna občina Celje objavlja
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva
v Mestni občini Celje za leto 2020 za mikro, mala
in srednje velika podjetja (MSP)
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje
2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta
Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014
ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,
pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih
potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega
in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega
prispevka,
– Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
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– Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
– Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture,
– Ukrep 8: sofinanciranje gospodarskih subjektov
v primerih naravnih in drugih nesreč – v primerih izred
nih dogodkov.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov 1, 2, 3, 4 in 7 so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2020
v višini 238.500,00 EUR (proračunska postavka 1402
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti).
Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:
– 80.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
– 50.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
– 63.500 EUR za projekte v katere vstopa MOC
s področja podjetništva in gospodarstva:
– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
v višini 40.000,00 EUR (ukrep 3)
– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 23.500,00 EUR (ukrep 4)
– 45.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične
infrastrukture (ukrep 7).
Višina sredstev za ukrep 8 bo odvisna od razpolož
ljivih proračunskih sredstev in od števila podanih vlog.
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov,
navedenih v tem razpisu. V primerih, ko se prijavitelj
prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno
vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega bo prejel najvišje število točk od vseh oddanih vlog
istega vlagatelja. V primeru, da vloge dosežejo enako
število točk, se bo upoštevala tista vloga, ki je prispela
prej.
Izjema je dopustnost kumulacije v primeru oddaje
vloge za ukrep 4 in za še drug(e) ukrep(e), kjer bo lahko
poleg ukrepa 4, izbran še za en ukrep, in sicer za tistega, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih oddanih
vlog prejel najvišje število točk. V takšnem primeru se
takšnemu vlagatelju lahko podeli finančna spodbuda le
do skupne višine 20.000,00 EUR za oba ukrepa skupaj.
Kumulacija vseh ukrepov po tem razpisu z ukrepom 8 ni dopustna.
Kvote po posameznih področjih so orientacijske in
se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih podelijo med druge ukrepe po prioritetah:
ukrepi 4, 3, 2, 7, 8 in 1.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
– podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega
razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je
podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega
razpisa,
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar
gre za sofinanciranje samozaposlitve.
Za podjetje se po tem razpisu šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz
člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES, pri čemer
so srednja podjetja upravičena samo za ukrep 1, 2 in 8.
Za izvajanje ukrepov se uporabljajo določila dodeljevanja pomoči de minimis.
Upravičenci do nepovratnih sredstev se razlikujejo
glede na ukrep, za katerega se prijavljajo.
Do podelitve sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki:
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– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu
o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obvez
nosti do delavcev,
– ne izpolnjujejo drugih pogojev, določenih pri posameznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– za katere je bila ugotovljena hujša nepravilnost pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina Celje oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o financiranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje
za že izvedene aktivnosti, razen za ukrep 7, kjer se pomoč dodeljuje za predvidene aktivnosti.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis
za stroške za obdobje od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020, za
ukrep 1 in 2 tudi stroške za v obdobju od 1. 9. 2019 do
30. 6. 2020 že začete investicije ter za ukrep 7 tudi za
bodoče aktivnosti, ki bodo izvedene do 31. 12. 2020.
Upravičenci za ukrep 3 in 8 lahko uveljavljajo upravičene
stroške do zaključka roka za oddajo vlog po tem razpisu.
Pomoč odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV); razen za ukrepe 1, 2 in 7, kjer pomoč pokriva do največ 50 % upravičenih stroškov (brez DDV). Pri ukrepu
št. 3 je upravičenec upravičen do 50 % plačane najem
nine v zgoraj navedenem obdobju, vendar ne več kot
5 EUR/m2 in skupno ne več kot 1.000 EUR.
Ostali pogoji dodeljevanja pomoči de minimis so
razvidni iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj
gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 48/18, 48/18 in 93/20) in Uredbe Komisije.
Pomoči de minimis po tem razpisu se bodo dodelile
pod pogojem, da bodo upravičenci, ki se prijavljajo za
ukrepe po pravilih de minimis v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev
podal pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni
in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi
podjetij.
Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo
dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom
daje prednost pred uvoženimi.
Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za
cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo
dejavnost tovornega prometa.
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Občina bo pisno obvestila prejemnika, da mu je
bila pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni
list EU 352, 24. 12. 2013) ter o višini prejetega zneska
»de minimis« pomoči.
Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence
o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma
dodelitve pomoči.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de
minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če
bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena
intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Enotno podjetje se tolmači skladno z Uredbo Komisije.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih
Obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani
Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.
Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje
za že izvedene aktivnosti, razen za ukrep 7, kjer se
pomoč dodeljuje tudi za predvidene aktivnosti ter za
ukrepa 3 in 8, kjer se pomoč dodeljuje do roka za oddaje
vlog po tem razpisu.
1. ukrep: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in
zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč
na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih
prostorov,
– stroški nakupa proizvodne opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske
opreme za proizvodne procese.
Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega
inventarja in pohištva.
Vlagatelj za investicije, ki se nanašajo na določeno stavbo ali prostor, tehnološko ali proizvodno linijo,
tehnološko ali programsko opremo ali drugo prijavljeno
investicijo in so bile v zadnjih treh letih že delno sofinancirane iz preteklih občinskih razpisov za spodbujanja
gospodarstva, po tem razpisu ne more prejeti sredstev
za te investicije.
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Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge
alineje prvega odstavka in iz drugega odstavka IV. poglavja tega razpisa:
– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na
geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,
– ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti,
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, pri dejavnosti S –
Druge dejavnosti pa le, v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih
centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter
I – gostinstvo.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih
sredstev za kritje stroškov posamezne investicije že ob
začetku izvajanja investicije, pri čemer posojila ne štejejo za lastna sredstva. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega ukrepa mora obsegati celotno
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Pri zagotavljanju sredstev za celotno investicijo se štejejo tudi premostitvena sredstva, kot so npr. posojila
v obsegu, ki je določen po tem razpisu.
Materialna in nematerialna investicija mora ostati
v lasti upravičenca najmanj 5 let.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do višine 10.000 EUR na
posameznega upravičenca.
Dokazila:
– računi, pogodbe za nakup, temeljnica (upoštevani bodo le posamezni računi z zneski nad 50,00 EUR
brez DDV)
– potrdilo o plačilu
– kreditna/leasing/posojilna pogodba, v primeru financiranja nakupa s strani tretjih
– izpis iz sodnega registra, akt o ustanovitvi, iz katerega so je razvidne gl. dejavnosti podjetja.
2. ukrep: Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in
investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in
inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest
s ciljem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarskih
razvoj.
Upravičeni stroški so:
– stroški komunalnega prispevka.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge
alineje prvega odstavka in iz drugega odstavka IV. poglavja tega razpisa ter:
– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na
geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,
– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti,
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti. Izjemoma so mogoči upravičenci, ki opravljajo tudi glavno dejavnost:
S – Druge dejavnosti – v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih
centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter
I – gostinstvo.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih
sredstev za kritje stroškov komunalnega prispevka že ob
začetku izvajanja investicije, pri čemer posojilo ne šteje
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kot lastna sredstva. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega ukrepa mora obsegati celotno
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Pri zagotavljanju sredstev za celotno investicijo se
štejejo tudi premostitvena sredstva, kot so npr. posojila
v obsegu, ki je določen po tem razpisu.
Upravičenec mora izvajati dejavnost v stavbi, ki stoji
na zemljišču/ih, ki so bile predmet sofinanciranja v občini
najmanj 5 let po zaključku investicije.
Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da
ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za
izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine
20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
V primeru dodeljenih sredstev za ukrep sofinanciranja komunalnega prispevka bo moral upravičenec,
v kolikor bo v skladu s prvim odstavkom 225. člena
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,
št. 61/17) upravičen do vračila že plačanega komunalnega prispevka, občini povrniti dodeljena finančna sredstva po tem razpisu, in sicer bo ob vračilu komunalnega
prispevka s strani občine opravljen pobot v višini dodeljenih sredstev po tem razpisu, vključno z morebitnimi
obrestmi. Z dnem obveze vračila komunalnega prispevka s strani občine nastane tudi obveza vračila dodeljenih
sredstev po tem razpisu.
3. ukrep: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja s poudarkom razvoja starega mestnega
jedra in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev
praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in
območju dela mestnega predela Breg.
Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra
in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 83/16) in traja od dneva opravljanja poslovne
dejavnosti, to je od dneva, ko je poslovni prostor odprt
za potrošnike in uporabnike storitev, vendar največ za
obdobje od 1. 9. 2019 dalje do roka za oddajo vlog po
tem razpisu. Najvišje možno sofinanciranje najemnine je
do 50 % plačane najemnine v relevantnem obdobju oziroma največ 5 EUR/m2, skupaj pa največ 1.000,00 EUR
na posameznega upravičenca. Upravičen strošek je
neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev) in
brez stroškov obratovanja. V primeru dvoma o višini
najemnine si komisija pridržuje pravico preverjanja tržne
najemnine skladno Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18 in 78/18) in Pravilnikom o oddajanju poslovnih
prostorov v lasti Mestne občine Celje v najem (Uradni
list RS, št. 8/17).
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge
alineje prvega odstavka in iz drugega odstavka IV. poglavja tega razpisa, ki najemajo ali že imajo najete pritlične poslovne prostore na območju starega mestnega
jedra in območja dela mestnega predela Breg (tudi
podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar so najemniki
poslovnih prostorov na območju starega mestnega jedra
in območja dela mestnega predela Breg). Do sofinanciranja niso upravičena srednje velika podjetja.
Isti upravičenec se lahko prijavi na razpis za sofinanciranje več najetih lokalov, pri čemer mora za vsak
poslovni prostor podati svojo prijavo.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV), vendar največ 5 EUR/m2
najemnine oziroma do skupnega zneska 1.000,00 EUR
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na posameznega upravičenca oziroma pri več prijavah
na različne poslovne prostore za vsak poslovni prostor
največ 1.000,00 EUR.
Za »najem stola« za opravljanje kozmetičnih storitev (frizerstvo, manikira ipd.) se šteje, da ima najemnik
najetih 10 m2 poslovnega prostora.
4. ukrep: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih
in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje
brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do
10 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega
iskalca prve zaposlitve v višini do 10 mesečnih plačanih
obveznih prispevkov.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve
so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni
edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine in so se samozaposlili od 1. 9. 2019 dalje in
še niso zaprosili za pomoč iz tovrstnih razpisov.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih
delovnih mest so podjetja iz prvega in drugega odstavka IV. poglavja tega javnega razpisa, ki imajo poslovni
sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni
sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti
v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev
je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane
brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju
občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem
v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
Kot samozaposlitve in nove zaposlitve se štejejo
samo samozaposlitve in nove zaposlitve novih delavcev od 1. 9. 2019 dalje in za katere še ni bila dodeljena
pomoč iz tovrstnih razpisov.
Vsaka sofinancirana samozaposlitev oziroma nova
zaposlitev mora trajati najmanj dve leti. V primeru, da
upravičenec za zaposleno osebo oziroma zase v primeru samozaposlitve prejme subvencijo tudi s strani
državnih, evropskih ali drugih virov, mora trajati zaposlitev osebe še najmanj 2 leti po obdobju sofinanciranja iz
drugih virov, kar upravičenec dokazuje s podaljšanjem
pogodbe ali drugimi ustreznimi dokazili.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posameznega prijavitelja.
Za samozaposlitev po tem razpisu se šteje opravljanje pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti,
s statusom samostojnega podjetnika oziroma zaposlitev
za redni delovni čas v družbi, katere ustanovitelj oziroma
soustanovitelj je prejemnik, za najmanj 2 leti, za njeno
prenehanje pa se šteje odjava iz obveznih socialnih
zavarovanj za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden.
Prijavitelj mora biti samozaposlen ob oddaji vloge
po tem razpisu.
Za zaposlitev po tem razpisu se šteje zaposlitev za
redni delovni čas za najmanj 2 leti v podjetju, katerega
ustanovitelj oziroma soustanovitelj je prejemnik, za njeno prenehanje pa se šteje odjava iz obveznih socialnih
zavarovanj za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upoštevajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacij-
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skega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni
list RS, št. 46/06 in 8/17).
7. ukrep: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture
Namen sofinanciranja stroškov turistične infrastrukture je vzpodbuditi izvajalce turističnih aktivnosti na turističnih območjih Mestne občine Celje z namenom doprinosa prepoznave Celja kot turistične destinacije.
Predmet sofinanciranja so investicije na območju:
– Šmartinskega jezera, kjer je ukrep usmerjen
v podporo aktivnostim razvoja novih in inovativnih turističnih produktov in storitev, povečanju kakovosti obstoječih produktov ter razvoju turistične destinacije Šmartinsko jezero, in
– starega mestnega jedra Celja, kjer je ukrep
usmerjen v povečanje kakovosti izrabe površin za turistične namene.
Namen ukrepov je okrepiti konkurenčnost in kakovost turističnega gospodarstva mesta Celje.
Upravičeni stroški so:
– stroški sofinanciranja turističnih produktov, ki se
izvajajo na turističnem območju Šmartinskega jezera,
za kar se šteje območje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko
jezero, Uradni list RS, št. 70/06, in na območju Starega
mestna jedra Celje, ki je identično z območjem iz ukrepa 3 tega razpisa;
– stroški sofinanciranja ureditve gostinskih vrtov na
turističnem območju Starega mestnega jedra Celje;
– stroški iz prejšnjih alinej, ki so nastali oziroma
bodo nastali v obdobju 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Za upravičene stroške se ne štejejo stroški zasaditev, dekoracij ipd.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge
alineje prvega odstavka in iz drugega odstavka IV. poglavja tega razpisa, razen srednje velikih podjetij:
– ki imajo poslovni sedež na območju občine oziroma opravljajo dejavnost na geografskem območju iz
tega ukrepa, za katero se prijavlja na javni razpis glede
na namen pomoči.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine
20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
8. ukrep: sofinanciranje gospodarskih subjektov
v primerih naravnih nesreč ali izjemnih dogodkov
Namen je pomoč gospodarskim subjektom, ki so
bili prizadeti zaradi omejitve poslovanja zaradi nastanka
naravne nesreče ali izjemnega dogodka.
Za naravne nesreče se štejejo nesreče, ki jih opredeljuje državni predpis, ki ureja varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
Izjemni dogodki so dogodki izredne narave, ki prizadenejo posamezni gospodarski subjekt, pa ne gre za
naravno nesrečo.
Predmet sofinanciranja je pokrivanje stroškov zaradi nemožnosti ali omejene možnosti poslovanja gospodarskih subjektov v najetih ali lastnih poslovnih prostorih, pri čemer ni dovoljena kumulacija pomoči za najete
poslovne prostore s strani lastnika in najemnika istih
prostorov.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge
alineje prvega odstavka in iz drugega odstavka IV. poglavja tega razpisa, ki so lastniki ali že imajo najete
poslovne prostore v Mestni občini Celje (tudi podjetja,
ki nimajo sedeža v občini, vendar so najemniki poslovnih prostorov na območju občine). Do sofinanciranja so
upravičena tudi srednje velika podjetja.
Višina upravičenih stroškov je do 1 EUR/m2 na neto
tlorisno površino poslovnega prostora (brez vključenega
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DDV) najemnine oziroma obratovalnih stroškov, vendar
največ do skupnega zneska 5.000,00 EUR na posamez
nega upravičenca.
VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja
v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 7. 8. 2020 do 12. ure.
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov,
za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge za vsak
ukrep posebej v svoji kuverti.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le
tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici na naslov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg Celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz
razpisne dokumentacije.
VII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina
zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Vloge prijaviteljev, pri katerih je bila ugotovljena
hujša nepravilnost pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je
Mestna občina Celje oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o financiranju, bodo zavrnjene. Vloge
bodo zavrnjene tudi v bodočih razpisih za obdobje 5 let
od ugotovljenih kršitev.
VIII. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obravnave vlog
na komisiji.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli
le določen del razpoložljivih sredstev.
IX. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija z obrazci je brezplačno na voljo na spletni strani Mestne občine Celje,
https://moc.celje.si/javna-narocila.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno
23. 7. 2020 do 12. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 28. 7. 2020 do 16. ure.
IX. Navodila prijaviteljem za pripravo vloge in način
reševanja vlog
Za sodelovanje na Javnem razpisu za dodelitev
pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za
leto 2020 za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) (v
nadaljevanju: javni razpis) lahko prijavitelj vlogo v zaprti
kuverti pošlje po pošti ali odda v glavni pisarni Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, vsak
dan v času uradnih ur glavne pisarne. Za pravočasno
vlogo se šteje vloga, ki je prispela do roka za oddajo
ponudb ne glede na način oddaje (t. i. prejemna teorija).
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Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se
zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga po
posameznem vlagatelju. V primeru oddaje dveh ali več
vlog za isti ukrep se šteje tista, ki je bila oddana zadnja.
Postopek za dodelitev sredstev po tem razpisu se
vodi v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za
razvoj podjetništva v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 76/15, 48/18 in 93/20) in Pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in so ločeno obravnavana
glede na vrsto ukrepa, za katerega se prijavitelj prijavlja.
Dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je javna v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US, 102/15 in 7/18), razen v delu, ki ga bo prijavitelj
označil kot poslovno skrivnost in predložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe.
Prednost pri dodelitvi sredstev po tem razpisu bodo
imele vloge z najvišjim št. točk po ukrepu oziroma do
porabe sredstev za posamezni ukrep.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz
razpisne dokumentacije.
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja
v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 7. 8. 2020, do 12. ure.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo
prispele v sprejemno pisarno Mestne občine Celje do
navedenega roka za oddajo.
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije, ali na vsebinsko
identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem
jeziku. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov,
za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge ločeno
za vsak ukrep posebej v svoji kuverti.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le
tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.
Obravnava in razvrstitev vlog ter rok, v katerem
bodo potencialni upravičenci do sredstev obveščeni
o izidu javnega razpisa, bo potekala na sledeči način:
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik. Zaradi večjega števila
razpisanih ukrepov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ne bo javno. Odpirajo se
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja na Mestno občino Celje po posameznih ukrepih.
Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki
vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in obvezne priloge), je vložena na predpisanem obrazcu ter
je vsebinsko ustrezna.
Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno pozove po elektronski pošti k dopolnitvi vlog
v roku 5 dni od odpiranja vlog. Dopolnitev vloge bo možna samo enkrat. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od

Št.

97 / 10. 7. 2020 /

Stran

1473

3 delovnih dni. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
se štejejo za prispele z datumom prispetja vloge. S tem
datumom bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo ali jih ne
dopolnijo pravilno oziroma v celoti v predpisanem roku,
se kot nepopolne zavržejo s sklepom.
Prepozno prejete vloge se zavržejo s sklepom in se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot
neustrezne zavrnejo.
Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih
vlog in jih oceni na podlagi meril, navedenih v javnem
razpisu.
Prejetim vlogam bodo glede na merila v razpisni
dokumentaciji po posameznih ukrepih dodeljene točke.
Merila so ovrednotena s točkami, ki so natančno
opredeljene v točki III. razpisne dokumentacije, kjer je
naveden tudi način točkovanja in razdelitve sredstev po
posameznem ukrepu.
Komisija opravi izračun višine sofinanciranja in pripravi predlog upravičencev do sredstev.
Upravičencem do sredstev se izda Odločba o višini
odobrenih sredstev sofinanciranja predvidoma v roku
15 dni od odpiranja ponudb. Po pravnomočnosti odločbe
se upravičence do sredstev pozove k podpisu pogodbe.
Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Z upravičenci do sredstev bo Mestna občina Celje
sklenila Pogodbo o dodelitvi pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2020 za mikro, mala in
srednje velika podjetja (MSP).
Podpisana pogodba je pogoj za nakazilo dodeljenih
sredstev.
Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge glede podatkov, za katere je iz vloge jasno in nedvoumno razvidno,
da so obstajali že ob oddaji vloge, bo komisija posredovala izključno po elektronski pošti na naslov, ki ga bo
vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok, določen za
dopolnitev ali pojasnitev vloge, se bo začel šteti nasled
nji delovni dan po pošiljanju elektronskega sporočila, ne
glede na dejansko branje elektronskega sporočila. Iz
tega razloga so dolžni prijavitelji kot kontaktni e-naslov
določiti takšen naslov, na katerega so stalno dosegljivi.
Sestava popolne vloge:
– izpolnjen Obr_0, nalepljen na kuverto
– obrazci Obr 01, 02, 03 in 04 za ukrep 1, za ostale
ukrepe pa obrazci Obr 01, 02, 03
– dokazila navedena v točki III. tega razpisa
– parafirana pogodba.
Obrazci morajo biti zloženi v vrstnem redu, v zgornjem desnem kotu ročno številčeni po vrstnem redu.
Vloga mora biti zvezana. Za neurejeno vlogo (obrazci
v napačnem zaporedju, neoštevilčeni, nespeta vloga)
bo komisija odštela 5 točk.
X. Merila, ki jih bo komisija upoštevala pri ocenjevanju vlog po posameznih ukrepih
Komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge,
ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo
skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa
ter intenzivnostjo in upravičenostjo stroškov in ne bodo
v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene
v javnem razpisu, ocenila na podlagi spodaj navedenih
meril po posameznih ukrepih.
Vrsta ukrepa:
1. Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– računi, pogodbe za nakup, temeljnica
– potrdilo o plačilu
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– kreditna/leasing/posojilna pogodba, v primeru financiranja nakupa s strani tretjih
– izpis iz sodnega registra, akt o ustanovitvi, iz katerega so je razvidne gl. dejavnosti podjetja
– menična izjava.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih 10
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne
dejavnosti ter gostinstvo (dejavnost I)
storitvene in ostale dejavnosti
5
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi, izpis iz poslovnega registra Slovenije ipd.
2. status podjetja (število možnih točk 10)
vlagatelj je novo podjetje, registrirano dne
10
1. 9. 2018 ali kasneje in gre za začetno
investicijo
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za začetno 5
investicijo
Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)
manj kot 10 zaposlenih
od 10–49 zaposlenih
50 zaposlenih in več

10
5
0

Dokazilo:
– izpis iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede št. zaposlenih
4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev
10
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do
sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski
razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo
sredstev
podjetje se je že prijavilo na enega ali več
3
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za
razvoj gospodarstva v MOC v prejšnjih letih in
prejelo sredstva le po enem takem razpisu
podjetje se je že prijavilo na dva ali več
0
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za
razvoj gospodarstva v MOC v prejšnjih letih
in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih
razpisih
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 40.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 23 točk
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle 23 točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcio
nalno glede na število doseženih točk.
2. Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja
– potrdilo MOC o plačilu komunalnega prispevka
– dokazilo o 25 % lastnih sredstev za plačilo kom.
prispevka (potrdilo o plačilu, kreditna/posojilna pog. ipd.)
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih 10
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne
dejavnosti ter gostinstvo (dejavnost I)
storitvene in ostale dejavnosti
5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi, izpis iz poslovnega registra Slovenije ipd.
2. status podjetja (število možnih točk 10)
1. vlagatelj je novo podjetje, registrirano po
10
9. 2018 in gre za začetno investicijo
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za začetno 5
investicijo
Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja kot celote (število možnih
točk 10)
manj kot 10 zaposlenih
od 10–49 zaposlenih
50 ali več zaposlenih

10
5
0

4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev
10
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do
sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski
razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo
sredstev
podjetje se je že prijavilo na enega ali več
3
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za
razvoj gospodarstva v MOC v prejšnjih letih in
prejelo sredstva le po enem takem razpisu
podjetje se je že prijavilo na dva ali več
0
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za
razvoj gospodarstva v MOC v prejšnjih letih
in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih
razpisih
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 40.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 23 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle 23 točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk. Upoštevala se bo
tudi vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov, ki znaša
50 % upravičenih stroškov oziroma največ 20.000,00 EUR.
3. Sofinanciranje najemnin za poslovne prostore
Dokazilo, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– pogodba o najemu poslovnega prostora
– računi za najemnino za predmetno obdobje
– dokazila o plačilu računov
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti, ki se odvija v poslovnem prostoru (število možnih točk 10)
storitvene dejavnosti s področja trgovine in/ali 8
gostinstva
druge storitvene dejavnosti
5
Dokazilo:
– izjava vlagatelja o namembnosti prostora
2. status podjetja (število možnih točk 10)
samostojni podjetnik posameznik,
10
mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter
letni promet in/ali bilančna vsota ne presega
2 milijonov EUR)
druga podjetja
5
Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 9.
2019–30. 6. 2020
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3. Uporaba poslovnega prostora
poslovni prostor pred 1. 9. 2019 ni bil v uporabi 10
oziroma najemu
poslovni prostor je bil pred 1. 9. 2019 v uporabi 0
Dokazilo:
– overjena izjava najemodajalca in lastnika prostora, da poslovni prostor pred 1. 9. 2019 ni bil v najemu
4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev
10
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do
sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski
razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo
sredstev
podjetje se je že prijavilo na enega ali več
3
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za
razvoj gospodarstva v MOC v prejšnjih letih in
prejelo sredstva le po enem takem razpisu
podjetje se je že prijavilo na dva ali več
0
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za
razvoj gospodarstva v MOC v prejšnjih letih
in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih
razpisih
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 38.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 10 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle 10 točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcio
nalno glede na število doseženih točk.
4. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja
novih delovnih mest
Merila za ocenjevanje:
A: Sofinanciranje samozaposlovanja
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje
10
glavnih storitev iz skupine SKD J in M) in pro
izvodne dejavnosti
storitvene in ostale dejavnosti
5
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost upravičenca
2. število zaposlenih v novem poslovnem subjektu
(število možnih točk 10)
tri ali več zaposlenih
dva zaposlena
samozaposlen in en zaposlen
samozaposlen

10
8
5
0

Dokazilo:
– izpis o št. zaposlenih iz ZZZS o št. zaposlenih
v obdobju 1. 9. 2019–30. 6. 2020
3. starost novo zaposlene osebe
pred dopolnjenim 26. letom
po dopolnjenim 26. letom do vključno
dopolnjenega 40. leta
po dopolnjenem 40. letu do vključno
dopolnjenega 55. leta starosti
po dopolnjenem 55. letu starosti
Dokazilo:
– kopija obrazca M1

10
2
5
8
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4. Dosežena stopnja formalne izobrazbe samozaposlene osebe:
osnovnošolska izobrazba ali manj
1
srednješolska in višješolska izobrazba
3
visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij, 5
doktorat
Dokazilo:
– diploma oziroma potrdilo o zaključnem izpitu/maturi ipd.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upoštevajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni
list RS, št. 46/06 in 8/17).
5. število mesecev zadnje brezposelnosti v nepretrganem trajanju (število možnih točk 8)
nad 12 mesecev
do 12 mesecev

0
5

Dokaz:
– potrdilo ZRSZ o trajanju brezposelnosti v zadevnem obdobju
6. status samozaposlene osebe (število možnih
točk 10)
samozaposlitev je prva zaposlitev
ni prva zaposlitev

10
5

Dokaz:
– potrdilo ZPIZ
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 53.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 13 točk. V kolikor
se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna
vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 18 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva,
bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk.
B: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje
10
glavnih storitev iz skupine SKD J in M) in pro
izvodne dejavnosti
storitvene in ostale dejavnosti
5
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost upravičenca
2. Dosežena stopnja formalne izobrazbe novo zaposlene osebe (število možnih točk 5):
osnovnošolska izobrazba ali manj
1
srednješolska in višješolska izobrazba
3
visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij, 5
doktorat
Dokazilo:
– diploma oziroma potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu/maturi ipd.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upoštevajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni
list RS, št. 46/06 in 8/17).
3. število novo zaposlenih (število možnih točk 10)
3 ali več
2
1

10
8
5
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Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 9.
2019–30. 6. 2020
4. status novo zaposlene osebe (število možnih
točk 10)
novo zaposlena oseba je iskalec prve
zaposlitve
ni prva zaposlitev

10
5

Dokazilo:.
– potrdilo ZPIZ
5. Čas trajanja zaposlitve (za vsako del. mesto):
zaposlitev za nedoločen čas
zaposlitev za določen čas

2
0

Dokazilo:
– pogodba o zaposlitvi in
– kopija prijave v sistem zavarovanja na ZZZS
(Obrazec M1)
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 37.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 11 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle 11 točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcio
nalno glede na število doseženih točk.
7. Sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– dokazilo, da opravljajo dejavnost na enemu izmed
območij iz tega ukrepa (dokazilo o lastništvu nepremičnine, najemna ali zakupna pogodba, odločba o koriščenju
javne površine ipd.),
– pozitivno urbanistično mnenje v zvezi s predlogom sofinanciranja ukrepa, za katerega se prijavlja
upravičenec.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
glavna dejavnost prijavitelja s področja (šifra 10
SKD 84.130, 55.202, 84.130 ali razvid glavne
dejavnosti s področja turizma, gostinstva iz
ustanovitvenega akta
storitvene dejavnosti
5
glavna dejavnost ni s področja turizma,
0
gostinstva, je pa ta dejavnost registrirana kot
dodatna dejavnost
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost
2. status podjetja (število možnih točk 10)
vlagatelj je novo podjetje, registrirano po 1. 9. 10
2019 in gre za prijavo na nov projekt oziroma
investicijo
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za
5
promocijo začetne investicije
Dokazilo:
izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)
manj kot 10 zaposlenih
od 10–49 zaposlenih
50 ali več zaposlenih

10
5
0

Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 9.
2019–30. 6. 2020

4. značaj turističnega produkta (število možnih
točk 10)
turistični produkt predstavlja novost
v slovenskem prostoru
turistični produkt predstavlja novost na
območju občine
obstoječi turistični produkt se razširja

10
8
5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo razvidno, ali gre za nov turistični produkt oziroma gre za
razširitev obstoječega produkta
5. značaj integralnosti produkta (število možnih
točk 10)
turistični produkt je sestavljen oziroma integralni 10
turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo
več izdelkov in storitev, ki so namenjene za
zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične
destinacije in ne gre za enkratni dogodek,
temveč je del redne ponudbe, ter ne gre za
posamezni izdelek temveč sklop izdelkov
oziroma sklop ponudbe (npr. sklop ponudbe
hrane in pijač, sklop prireditev ...)
obstoječi turistični produkt je usmerjen v en
5
ali dva izdelka oziroma storitve, pri čemer se
šteje za izdelek ali storitev celoten sklop in ne
posamezni izdelek ali posamezna storitev
Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo razvid
na integralnost ponudbe
6. značaj produkta glede trajnostnega razvoja (število možnih točk 10)
turistični produkt temelji na principih
trajnostnega razvoja
turistični produkt nima značaja temelja
trajnostnega razvoja

10
5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo razvid
no, da temelji na principu trajnostnega razvoja
– ustrezni certifikati, ki izkazujejo trajnostni razvoj
turističnega produkta (znaki za okolje EU – EU marjetica, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife,
EMAS in Ecocamping ipd.)
7. značaj produkta glede dopolnitve drugih turističnih produktov (število možnih točk 10)
turistični produkt se povezuje/dopolnjuje
z drugimi turističnimi produkti na območju
turistični produkt se ne povezuje/dopolnjuje
z drugimi turističnimi produkti na območju

10
5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo razvideno, da temelji na principu trajnostnega razvoja
8. pridobljeni certifikati kakovosti (število možnih
točk 5)
pridobljena 2 ali več certifikata kakovosti
pridobljen 1 certifikat kakovosti
ni pridobljenega certifikata kakovosti

5
2
0

Dokazilo:
– pridobljen certifikat po mednarodnih standardih
(ISO, IEC in ITU), evropskih standardih (CEN; CENELEC, ETSI) in/ali slovenskih standardih (SQ, SIQ) ali
drug certifikat, ki je uveljavljen kot nacionalni ali evropski
za zagotavljanje kakovosti turističnih storitev
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9. prispevek k novim zaposlitvam (število možnih
točk 20)
ustvarjeni 2 ali več novih zaposlitev
ustvarjeni 1 nova zaposlitev
ne bo ustvarjena nova zaposlitev

20
10
0

V primeru uveljavljanja meril iz točke 9 mora trajati
zaposlitev vsaj dve leti.
Dokazilo:
– v opisu produkta mora biti opisano novo delovno
mesto, ki bo nato preverjeno s prijavo nove zaposlitve
na ZZZS v zvezi s prijavljenim turističnim produktom. Zaposlitev mora trajati najmanj dve leti, pri čemer velja začetno izhodišče za preverjanje datum prijave na razpis.
10. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev
10
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do
sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski
razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo
sredstev
podjetje se je že prijavilo na enega ali več
3
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za
razvoj gospodarstva v MOC v prejšnjih letih in
prejelo sredstva le po enem takem razpisu
podjetje se je že prijavilo na dva ali več
0
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za
razvoj gospodarstva v MOC v prejšnjih letih
in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih
razpisih
Dokazilo:
– izjava o številu prijav na občinski razpis
8. Sofinanciranje gospodarskih subjektov v primerih
naravnih nesreč ali izjemnih dogodkov
Sofinancira se izpad poslovanja zaradi posledic
epidemije COVID – Sars-2. Podjetja, ki so prejela vsaj
delno oprostitev plačila NUSZ iz tega razloga, ne morejo
kandidirati za sredstva po tem ukrepu.
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– podatki o najetih poslovnih površinah iz najemne
pogodbe oziroma navedba nepremičnin, za katere se
uveljavlja subvencioniranje (identifikacijske oznake), pri
čemer se upoštevajo tudi zunanje poslovne površine
(parkirišča, skladišča na prostem ipd.).
Merila za ocenjevanje:
1. možnost poslovanja (število možnih točk 35)
popolna nemožnost poslovanja poslovnega
35
prostora zaradi primera naravne nesreče ali
izjemnega dogodka
delna nemožnost poslovanja zaradi primera
15
naravne nesreče ali izjemnega dogodka
zmanjšana možnost poslovanja zaradi primera 5
naravne nesreče ali izjemnega dogodka
(možno delno poslovanje)
Dokazilo:
– izjava o možnosti opravljanja dejavnosti v poslovnih prostorih, ki so predmet subvencioniranja po tem
razpisu z navedbo časovnih terminov posameznega
termina meril, pri čemer se šteje za:
– popolno nemožnost poslovanja poslovnega prostora zaradi primera naravne nesreče ali izjemnega
dogodka, z računovodskim (ali bančnim) izpisom prometa za obdobje izpred enega leta v subvencioniranem
obdobju, ki izkazuje, da ni bilo doseženih prihodkov;
– delna nemožnost poslovanja poslovnega prostora
zaradi primera naravne nesreče ali izjemnega dogodka,
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z računovodskim (ali bančnim) izpisom prometa za obdobje izpred enega leta v subvencioniranem obdobju,
ki izkazuje, da je bil promet zmanjšan za več kot 25 %;
– delna nemožnost poslovanja poslovnega prostora
zaradi primera naravne nesreče ali izjemnega dogodka,
z računovodskim (ali bančnim) izpisom prometa za obdobje izpred enega leta v subvencioniranem obdobju,
ki izkazuje, da je bil promet zmanjšan za več kot 10 %.
2. Trajanje nemožnosti oziroma delne možnosti poslovanja
61 ali več koledarskih dni
od 31 do 60 koledarskih dni
do 30 koledarskih dni

10
5
0

Dokazilo:
– izjava o trajanju nemožnosti oziroma delne mož
nosti poslovanja
3. Prejeta pomoč (odpis najemnine, plačilo stroškov
dela ipd.) iz občinskega in/ali državnega proračuna za to
obliko nesreče/izjemnega dogodka
podjetje sredstev ni prejelo
podjetje je prejelo sredstva

10
0

Dokazilo:
– izjava o prejeti pomoči
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 55.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 10 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle 10 točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcio
nalno glede na število doseženih točk.
Mestna občina Celje
Ob-2396/20
Na podlagi sklepa ravnatelja Višje strokovne šole,
organizacijske enote Šolskega centra Ravne, Koroška
cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem, Zdravka Pavlekovića, univ. dipl. inž., in na podlagi sistematizacije delovnih mest, objavlja šola
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole
za program mehatronika za izvajanje izobraževanja
na Ravnah na Koroškem,
in sicer za naslednje predmete:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleški
in nemški jezik,
2. Poslovno komuniciranje in vodenje,
3. Računalništvo in informatika,
4. Osnove strojništva,
5. Osnove elektrotehnike,
6. Trajnostni razvoj,
7. Sistemi mehatronike 1,
8. Sistemi mehatronike 2,
9. Meritve,
10. Ekonomika podjetja,
11. Tehniški predpisi in projektiranje,
12. Komunikacijske tehnologije in storitve,
13. Programiranje v avtomatiki,
14. Tehnološki procesi,
15. Robotski sistemi 1,
16. Računalniško podprte tehnologije,
17. Razvoj programskih aplikacij,
18. Elektronika v mehatroniki,
19. Multimediji,
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20. Pogoni in mehanizmi,
21. Logistični mehatronski sistemi,
22. Upravljanje s tveganji v tehniki,
23. Praktično izobraževanje.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) bo
naziv predavatelj/-ica višje strokovne šole podeljen
kandidatu/-ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– ustrezne univerzitetne izobrazbe;
– delovne dobe – tri leta ustreznih delovnih izkušenj;
– pedagoško-andragoške izobrazbe;
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni
list RS, št. 20/06 – Kriteriji za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
Kandidati za prvo imenovanje morajo prijavi predložiti življenjepis, dokazilo o pridobljeni izobrazbi, dokazilo
o najmanj treh letih delovnih izkušenj (kopijo delovne
knjižice), dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju (najmanj dve dokazili s področja izobraževanja in najmanj dve dokazili s področja strokovnega
dela) ter podpisano izjavo, v kateri navedejo predmete,
za katere želijo biti imenovani.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naš naslov: Šolski center Ravne na Koroškem,
Višja strokovna šola, Koroška cesta 10, 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom »Prijava na razpis«.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni po končanem uradnem postopku.
Šolski center Ravne na Koroškem,
Višja strokovna šola
Ob-2397/20
Na podlagi sklepa ravnatelja Višje strokovne šole,
organizacijske enote Šolskega centra Ravne, Koroška
cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem, Zdravka Pavlekovića, univ. dipl. inž., in na podlagi sistematizacije delovnih mest, objavlja šola
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole
za program strojništvo za izvajanje izobraževanja
na Ravnah na Koroškem,
in sicer za naslednje predmete:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleški
in nemški jezik,
2. Poslovno komuniciranje in vodenje,
3. Računalništvo,
4. Mehanika 1,
5. Mehanika 2,
6. Elektrotehnika,
7. Strojni elementi,
8. Računalniško modeliranje,
9. Materiali,
10. Varnost pri delu in varovanje okolja,
11. Tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov,

12. Ekonomika podjetja,
13. Kakovost in zanesljivost procesov,
14. Tehnologija,
15. Avtomatizacija in robotika,
16. Energetika,
17. Snovanje in konstruiranje orodij,
18. Izdelava in vzdrževanje orodij,
19. Priprava in vodenje proizvodnje,
20. Računalniško podprta proizvodnja,
21. Vzdrževanje strojev in naprav,
22. Vzdrževanje energetskih naprav,
23. Praktično izobraževanje.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) bo
naziv predavatelj/-ica višje strokovne šole podeljen
kandidatu/-ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– ustrezne univerzitetne izobrazbe;
– delovne dobe – tri leta ustreznih delovnih izkušenj;
– pedagoško-andragoške izobrazbe;
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni
list RS, št. 20/06 – Kriteriji za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
Kandidati za prvo imenovanje morajo prijavi predložiti življenjepis, dokazilo o pridobljeni izobrazbi, dokazilo
o najmanj treh letih delovnih izkušenj (kopija delovne
knjižice), dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju (najmanj dve dokazili s področja izobraževanja in najmanj dve dokazili s področja strokovnega
dela) ter podpisano izjavo, v kateri navedejo predmete,
za katere želijo biti imenovani.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naš naslov: Šolski center Ravne na Koroškem,
Višja strokovna šola, Koroška cesta 10, 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom »Prijava na razpis«.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni po končanem uradnem postopku.
Šolski center Ravne na Koroškem,
Višja strokovna šola
Št. 3310-14/2020

Ob-2431/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe
o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16,
66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18 in
89/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
12. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega
potenciala hmeljišč po naravni nesreči

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Razpisana sredstva po sklopih:

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka
5. člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.000.000 EUR. Od tega:
– 3.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter
– 500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih
oseb (sklop C).
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Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 3.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 1.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Cilj podukrepa
Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje
odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje.
Vloga na javni razpis
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja izpolnjen
elektronski obrazec in priložene priloge.
Začetek vnosa vlog in zaključek Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od
javnega razpisa:
3. avgusta 2020 do vključno 16. septembra 2020, do 23.59.
Obdobje upravičenosti stroškov: V skladu s tretjim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni
tudi stroški, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred
datumom izdaje odločba inšpektorja UVHVVR o nujnih ukrepih za preprečevanje
vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki
ureja zdravstveno varstvo rastlin, s katero je odrejeno uničenje okuženih rastlin
hmelja, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi
splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in
izvedbo naložbe, ki so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena
Uredbe lahko vloži do 30. junija 2023.
Informacije o javnem razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58077-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice
Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1
razpisne dokumentacije).

2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske
unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47.). Predmet
podpore so naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz 4. točke prvega
odstavka 5. člena Uredbe, in sicer naložbe v izboljšanje
proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah,
k čemur spadajo priprava zemljišča (odstranitev nasada in zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup
sadik in njihova saditev ter nakup in postavitev ograj za
zaščito pred divjadjo.
2. Glede na cilje iz PRP 2014–2020 je naložba iz
prejšnje točke, v skladu z drugo točko drugega odstavka
5. člena Uredbe, naložba v izboljšanje konkurenčnosti
kmetijskih gospodarstev.
3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe
primarna pridelava kmetijskih proizvodov iz 1. točke
tega poglavja pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, brez nadaljnjih
postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh pro
izvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje
primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s
strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim
posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava primarnih
kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita
pred gnitjem in pakiranje.
4. Ne glede na prejšnjo točko se za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov šteje tudi priprava hmelja, ki
se v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka
hmelja, razume kot postopek zaključnega sušenja in

zaključnega pakiranja hmelja, izveden v zaprtem delovnem procesu.
5. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v
9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost
naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v prvem do
petem odstavku 6. člena Uredbe.
2. Upravičenec, ki je mladi kmet mora v skladu z
drugo alinejo drugega odstavka 6. člena Uredbe imeti
ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot je opredeljena v četrtem odstavku 6. člena iz predpisa, ki ureja
izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020, in sicer:
– nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
S kmetijstvom povezane dejavnosti so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in
gozdarska dejavnost.
3. Izpolnjevanje pogoja iz prejšnje točke se izkazuje
na podlagi:
a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem
besedilu: RKG),
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,
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č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki podpiše izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec
kmetijskega gospodarstva.
4. Če se za mladega kmeta šteje tudi pravna oseba v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe se
izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo
izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima v obdobju
petih let pred vložitvijo vloge vsaj 50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 6., 9., 13., 14., 15., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., 22., 26. in 27. točke prvega odstavka
100. člena Uredbe ter pogojev iz drugega do šestega
odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanja pogoja
iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in 23. točke
10. člena Uredbe izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije.
Šteje se, da je finančna konstrukcija naložbe zaprta, če
ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne
priznane vrednosti naložbe,
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni zavod;
b) izpolnjevanje pogoja iz 25. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje s popisi del in stroškov iz prve in druge alineje 14. točke prvega odstavka
100. člena Uredbe, ki morajo vsebovati podatke o vrsti
dela in stroška, enoti mere, količini in obsegu del, vred
nosti brez DDV in vrednosti z DDV. Izdelan mora biti
po posameznih vrstah nasadov, legah, sortah, gostoti
sajenja in naslednjih skupinah stroškov:
– priprava zemljišča;
– ograja, opora (prva postavitev oziroma obnova
žičnice v primeru hmeljišč);
– sajenje;
– oskrba po letih izvedenih del.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 10. in 94. člena Uredbe, razen
pogojev 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 15., 17., 18., 19., 21. in
22. točke 10. člena Uredbe:
a) za izpolnjevanja pogoja iz 2. točke 10. člena
Uredbe je moral upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2019 (Uradni list RS, št. 11/19 in 12/19 – popr.);
b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 5., 12., 13. in 14. točke 10. člena Uredbe upravičenec izkazuje s poslovnim
načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe;
c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje
pogojev iz 13. točke 10. člena Uredbe izkazuje s kopijo
»Bilance stanja« na dan 31. 12. 2019 in kopijo »Bilance
uspeha« za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, potrjene s strani Finančne uprave Republike Slovenije, ki
se priložita vlogi na javni razpis;
č) primeren prihodek iz 16. točke 10. člena Uredbe
za leto 2019 znaša 10.639,56 eurov;
d) izpolnjevanje pogoja iz 20. točke 10. člena Uredbe, se za dokazovanje obsega dela na kmetiji v skladu
s 3. točko 2. člena Uredbe izkazuje:
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– s kopijo pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je za
polni delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na
kmetiji;
– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent
ali dijak;
e) izpolnjevanje pogojev iz 94. člena Uredbe se
izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o že dodeljenih
javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
3. Priloga iz podtočke e) prejšnje točke je določena
v razpisni dokumentaciji.
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
1. Poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja
mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoje iz 15. člena
Uredbe:
– pogoj iz 6. točke prvega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje z načrtom ureditve trajnega nasada, s
tehničnimi rešitvami, popisom del ter materiala vključno
z obsegom lesenih drogov pri ureditvi hmeljske žičnice
ter skico nasadov na orto foto posnetku GERKa, s šrafirano površino zemljišča na kateri bo potekala naložba
oziroma na izrisu digitalnega katastrskega načrta, če
zemljišča niso vključena v GERK;
– pogoj 1. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje z odločbo inšpektorja Uprave za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o nujnih ukrepih za
preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno
varstvo rastlin, ki je bila izdana v letu 2019 oziroma v
letu 2020, vendar najpozneje do vložitve vloge na javni
razpis.
2. Če upravičenec izvaja agromelioracijska dela,
mora izpolnjevati tudi pogoje iz 21. člena Uredbe.
3. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec
izpolnjevati tudi pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe:
– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec zagotovi v obliki lastnih sadik večletnih rastlin upravičenca
– certificirana sadika A je določen v Pravilniku o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS,
št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19, v nadaljnjem besedilu:
Katalog stroškov);
– v skladu z 2. točka 23. člena Uredbe vrednost
dela ne sme preseči naslednjih urnih postavk: 5,76 eurov/uro bruto za ročno delo ter 15,31 eurov/uro bruto za
strojno delo;
– vrednost lastnega lesa pri postavitvi opore ne sme
preseči vrednosti, ki je določena v Katalogu stroškov in
navedena v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih
priznanih vrednosti za 12. javni razpis za podukrep 4.1
za leto 2020 iz Priloga 2 razpisne dokumentacije.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 5., 19. in 20. točki prvega odstavka 7. člena ter 95. in 98. členu Uredbe:
– seznam sort rastlin, ki so manj občutljive zoper
bolezni oziroma pozebo iz prve alineje 5. točke prvega
odstavka 7. člena Uredbe je določen v Prilogi 4 razpisne
dokumentacije;
– seznam tržno primernih sort oziroma klonov iste
sorte s Sortne liste Republike Slovenije za leto 2019 iz
druge alineje 5. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe
je določen v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
2. Upravičeni stroški so določeni v Katalogu stroškov
in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih
priznanih vrednosti za 12. javni razpis za podukrep 4.1 za
leto 2020 iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
3. Če so upravičeni stroški navedeni v Seznamu
upravičenih stroškov iz prejšnje točke, upravičenec v
skladu s tretjim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi na
javni razpis priloži eno ponudbo.
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4. Če upravičeni stroški niso določeni v Seznamu
upravičenih stroškov iz 2. točke tega poglavja, upravičenec v skladu s šestim odstavkom 95. člena Uredbe
vlogi na javni razpis priloži tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Kot tržno primerljiva
ponudba se šteje ponudba, če je upravičenec vsem
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v
povpraševanju.
5. Uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe upravičenec izkazuje z računi oziroma predračuni za
splošne stroške.
6. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu
Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so
določena v 25. členu in 93., 93.a členu Uredbe ter v
dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-
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2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja
podeželja: https://www.program-podezelja.si.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk,
ki znaša 29 točk za sklop B in 30 točk za sklop C, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe
razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji elektronskega prijavnega obrazca oziroma načrtovano stanje
ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na
podlagi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih
prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da
za posamezno merilo upravičenec ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so priloge in dokazila
neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0
točkami.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov
(Sklop B javnega razpisa)

MERILO

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za enostavne
naložbe
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD) na
podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu
ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša od vključno 2 odstotka do vključno 5 odstotkov
ISD znaša več kot 7 do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov
1.2.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za zahtevne
naložbe
Upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov Pri izračunu
ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša od vključno 2 odstotka do vključno 5 odstotkov
ISD znaša več kot 7 do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov
1.3.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE
(maksimalno št. točk 10)
1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil,
v koledarskem letu po letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je
upravičenec opredelil v elektronskem prijavnem obrazcu. Obseg skupnega letnega
prihodka se ugotavlja na podlagi pokritja oziroma dejanskih knjigovodskih podatkov
(FADN ali enostavno ali dvostavno knjigovodstvo). Če se obseg skupnega letnega
prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), se
številu točk po posameznih ocenitvah dodata 2 točki.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov skupnega prihodka/
PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 70.000
eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 40.000
eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
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MERILO

NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE
(maksimalno št. točk 5)
1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil,
v koledarskem letu po letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je
upravičenec opredelil v elektronskem prijavnem obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 100.000
eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 40.000
eurov skupnega prihodka/PDM.
1.5.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja za
zahtevne naložbe
Ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih sredstev dati
vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke ekonomije
obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati
manjše projekte. Za točkovanje uporabimo poenostavitev načela indeksa neto
sedanje vrednosti. Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo
(v nadaljnjem besedilu: NSV) projekta (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino
zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebitno
dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je
rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
1.6.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz kmetijske
dejavnosti članov kmetije ter status invalidne osebe.
Dva člana kmetije sta pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz
kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zavarovana iz delovnega razmerja kot
kmetijska delavca/-ke za polni delovni čas ob vložitvi vloge na javni razpis.
En član kmetije je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske
dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski
delavec/-ka za polni delovni čas ob vložitvi vloge na javni razpis, pri čemer skupni
obseg dela na kmetiji znaša vsaj 3 PDM.
En član kmetije je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske
dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski
delavec/-ka za polni delovni čas ob vložitvi vloge na javni razpis, pri čemer skupni
obseg dela na kmetiji znaša vsaj 1,5 PDM.
En član kmetije je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske
dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski
delavec/-ka za polni delovni čas ob vložitvi vloge na javni razpis.
Na kmetiji ni pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovane osebe oziroma ni
zaposlene osebe iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka za polni delovni
čas. Nosilec ali član kmetije ima status invalidne osebe.
2.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
2.1.
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega
gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno
s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska.
Končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokošolskih
strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokošolskih
strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
Končana vsaj višja izobrazba ali visoka izobrazba (6. raven) ali končan dodiplomski
študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
Končana vsaj višja izobrazba ali visoka izobrazba (6. raven) ali končan dodiplomski
študij (1. bolonjska stopnja).
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Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven).
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo.
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4. raven)
Končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD
(maksimalno št. točk 6)
Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima
več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Upoštevajo se
podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 349 točk.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na
vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega
vsaj 1 ha na VVO 1.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin v
uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH
OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020.
IZVAJANJE NALOŽBE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno št. točk 1)
Upošteva se obseg površin, s katerimi so kmetijska gospodarstva vključena v
izvajanje ene ali več naravovarstvenih operacij KOPOP. Upoštevajo se podatki iz
zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem obsegu
najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z
ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca v shemo
kakovosti hrane oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim poreklom ob
oddaji elektronskega prijavnega obrazca.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec imata ob vložitvi vloge
na javni razpis:
1. veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz shem
kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ali
– integrirano pridelavo ter izbrano kakovost, ali
2. najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij
iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje najmanj treh
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
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Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje dveh operacij
3
3
iz naslova ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ene operacije
1
1
iz naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 3)
3
3
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko
kmetovanje iz PRP 2014-2020. Nosilec kmetijskega gospodarstva pridobi dodatno
točko, če trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje
s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških proizvodov s strani kmetijskih
zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo za leto 2019
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 preusmeril v prakse in metode
2
2
ekološkega kmetovanja.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks in metod
1
1
ekološkega kmetovanja.
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
2
2
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit
živali iz PRP 2014-2020.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ukrepa
2
2
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
5
5
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in poslovnega
sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, zadrug, gospodarsko
interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja v letu
pred objavo javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc
(velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– potrdilom o članstvu v združenjih in društvih s področja podprte dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec v letu objave javnega razpisa
najmanj 50 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke se seštevajo vendar
pa ne smejo preseči 5 točk.
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.
4
4
Upravičenec je član zadruge.
4
4
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte
3
3
dejavnosti.
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr.
3
3
članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE,
30
30
INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so
opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico, ki je postavljena iz lesenih drogov, kar se
10
10
izkazuje z načrtom ureditve trajnega nasada.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
10
10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so
opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin na trgu iz Priloge 3 razpisne
dokumentacije.
Upravičenec sadi brezvirusne sadike hmelja.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge
za leto 2019 ter načrtovane oziroma izvedene površine novih trajnih nasadov iz
elektronskega prijavnega obrazca.
Upravičenec uporablja brezvirusne sadike hmelja na najmanj 20 odstotkih površine
5
5
kmetijskih zemljišč, zasajenih s hmeljem, na kmetijskem gospodarstvu, kar je
razvidno iz elektronskega prijavnega obrazca.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 6 odstotkih površine
5
5
kmetijskih zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki so vključena v to naložbo, kar je
razvidno iz elektronskega prijavnega obrazca.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št.

6.3.

Št.

97 / 10. 7. 2020 /

Stran

1485

MERILO

Maks. št. Maks. št.
točk za
točk za
enostavne zahtevne
naložbe
naložbe
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 3 in vključno 5 odstotkih
3
3
površine kmetijskih zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki so vključena v to naložbo, kar
je razvidno iz elektronskega prijavnega obrazca.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 1 in vključno 2 odstotkih
površine kmetijskih zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki so vključena v to naložbo, kar
je razvidno iz elektronskega prijavnega obrazca.

1

1

PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so
opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo. Pri
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge
za leto 2019 ter načrtovane oziroma izvedene površine novih trajnih nasadov iz
elektronskega prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša v ureditev trajnih nasadov hmeljišč, s sajenjem sort rastlin in
podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge 4
razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).

10

10

Naložba v ureditev trajnih nasadov hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega
več kot 10 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov hmeljišč, vključenih v to
naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

10

10

Naložba v ureditev trajnih nasadov hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega
več kot 5 do vključno 10 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov hmeljišč,
vključenih v to naložbo kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

6

6

Naložba v ureditev trajnih nasadov hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega
več kot 2 do vključno 5 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov hmeljišč,
vključenih v to naložbo kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3

3

5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (Sklop C
javnega razpisa)
Št.

MERILO

Maks. št. Maks. št.
točk za
točk za
enostavne zahtevne
naložbe
naložbe
30
30

1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

1.1.

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi dejanskih
knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne naložbe).
Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega
javnega razpisa.

10

10

ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša od vključno 2 odstotka do vključno 5 odstotkov
ISD znaša več kot 7 do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.

10
5
5
1

10
5
5
1

NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE
(maksimalno št. točk 20)

10

10

1.2.1. Velja za enostavne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in
izravnalnih plačil, v koledarskem letu po letu zaključka naložbe na enoto vloženega
dela, ki ga je upravičenec opredelil v elektronskem prijavnem obrazcu.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva
izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavnega
ali dvostavnega knjigovodstva iz evidence AJPES), se številu točk po posameznih
ocenitvah doda 1 točka.

10

0

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov skupnega prihodka/
PDM.

9

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 70.000
eurov skupnega prihodka/PDM.

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 40.000
eurov skupnega prihodka/PDM.

5

1.2.
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 30.000
eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
1.2.2. Velja za zahtevne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in
izravnalnih plačil, v koledarskem letu po letu zaključka naložbe na enoto vloženega
dela, ki ga je upravičenec opredelil v elektronskem prijavnem obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 eurov do vključno 100.000
eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 60.000
eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 40.000
eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
1.3.
RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10) –
velja samo za enostavne naložbe
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu
2019 (B) in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina
letnih prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
Količnik je večji od 4.
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4.
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3.
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2.
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5.
Količnik je manjši ali enak 0,2.
1.4.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja samo
za zahtevne naložbe
Ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih sredstev dati
vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke ekonomije
obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati
manjše projekte. Za točkovanje uporabimo poenostavitev načela indeksa neto
sedanje vrednosti (NSV). Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5
odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV
se ne upošteva morebiti dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je
rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
2.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
2.1.
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila prejmejo podjetja, ki so vpisana v evidenco izvajalcev
raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan objave javnega
razpisa oziroma imajo sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino, ki je vpisana
v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, na
dan objave javnega razpisa za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela. Upravičenec
izkazuje inovativnost in razvoj podjetja s kopijo pogodbe z raziskovalno skupino
za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela ali z vpisom raziskovalne skupine v evidenco
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Kot kmetijski sorodna dejavnost se
upošteva: agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska dejavnost.
Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije s področja kmetijstva
oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti.

Maks. št. Maks. št.
točk za
točk za
enostavne zahtevne
naložbe
naložbe
3
1
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10
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0
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5

5

5
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Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z drugih področij.
Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja kmetijstva oziroma
s področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela.
Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela z drugih področij.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih
podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Upravičenec v elektronski prijavni obrazec vpiše število vpisa v evidenco socialnih
podjetij v Republiki Sloveniji na dan objave javnega razpisa.
Upravičenec v elektronski prijavni obrazec vpiše število vpisa v register invalidskih
podjetij v Republiki Sloveniji na dan objave javnega razpisa.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD
(maksimalno št. točk 6)
Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima
več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Upoštevajo se
podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 349 točk
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na
vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega
vsaj 1 ha na VVO 1.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin v
uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH
OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020.
IZVAJANJE NALOŽBE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno št. točk 1)
Upošteva se obseg površin, s katerimi so kmetijska gospodarstva vključena v
izvajanje ene ali več naravovarstvenih operacij KOPOP. Upoštevajo se podatki iz
zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem obsegu
najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z
ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca v shemo
kakovosti hrane oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim poreklom ob
vložitvi vloge na javni razpis.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec imata ob vložitvi vloge
na javni razpis:
1. veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz shem
kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ali
– integrirano pridelavo ter izbrano kakovost, ali
2. najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom:
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
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VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij
iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje najmanj treh
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje dveh operacij
iz naslova ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ene operacije
iz naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 3)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko
kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 preusmeril v prakse in metode
ekološkega kmetovanja.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks in metod
ekološkega kmetovanja.
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit
živali iz PRP 2014-2020.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ukrepa
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in poslovnega
sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, zadrug, gospodarsko
interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja v letu
pred objavo javnega razpisa.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije
proizvajalcev) oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec v letu objave javnega razpisa
najmanj 50 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke se seštevajo vendar
pa ne smejo preseči 5 točk.
Upravičenec je skupina ali organizacija proizvajalcev.
Upravičenec je zadruga.
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.
Upravičenec je član zadruge.
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte
dejavnosti.
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr.
članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE,
INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so
opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico, ki je postavljena iz lesenih drogov, kar se
izkazuje z načrtom ureditve trajnega nasada.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so
opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin na trgu iz Priloge 3 razpisne
dokumentacije.
Upravičenec sadi brezvirusne sadike hmelja.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge
za leto 2019 ter načrtovane oziroma izvedene površine novih trajnih nasadov v
elektronskem prijavnem obrazcu.
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Upravičenec uporablja brezvirusne sadike hmelja na najmanj 20 odstotkih površine
kmetijskih zemljišč, zasajenih s hmeljem, na kmetijskem gospodarstvu, kar je
razvidno iz elektronskega prijavnega obrazca.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 6 odstotkih površine
kmetijskih zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki so vključena v to naložbo, kar je
razvidno iz elektronskega prijavnega obrazca.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 3 in vključno 5 odstotkih
površine kmetijskih zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki so vključena v to naložbo, kar
je razvidno iz elektronskega prijavnega obrazca.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 1 in vključno 2 odstotkih
površine kmetijskih zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki so vključena v to naložbo, kar
je razvidno iz elektronskega prijavnega obrazca.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto
merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne
vloge za leto 2019 ter načrtovane oziroma izvedene površine trajnih nasadov iz
elektronskega prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša v ureditev trajnih nasadov hmeljišč s sajanjem sort rastlin in
podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge 4
razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).
Naložba v ureditev trajnih nasadov hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega
več kot 10 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov hmeljišč, vključenih v to
naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.
Naložba v ureditev trajnih nasadov hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega
več kot 5 do vključno 10 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov hmeljišč,
vključenih v to naložbo kar je razvidno iz vloge na javni razpis.
Naložba v ureditev trajnih nasadov hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega
več kot 2 do vključno 5 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov hmeljišč,
vključenih v to naložbo kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

7. Finančne določbe: finančne določbe so določene v tretjem do šestem in osmem do desetem odstavku
28. člena Uredbe.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za
dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu
Uredbe.
2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe
je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– Sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih
podjetnikov posameznikov,
– Sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– Ekonomski vidik naložbe: 35%;
– Geografski vidik upravičenca: 25%;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 15%;
– Družbeno socialni vidik: 12%;
– Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 8%;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5%.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
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Maks. št. Maks. št.
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točk za
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naložbe
5
5
5

5

3

3

1

1

10

10

10

10

6

6

3

3

št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič popravljene
s Popravkom (UL L št. 23 z dne 25. 1. 2019, str. 92), se
vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev
zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril
pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako
ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo sta določena v 102. in 105. členu
Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
so določeni v 102. členu Uredbe.
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o
neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o
javnem naročanju – ZJN 3«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste
upravičene stroške«;
č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z naj-
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manj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografijami
plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna
označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim
odstavkom 102. člena Uredbe;
d) vskladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena
Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2023.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati
tudi pogoje iz 26. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka
26. člena Uredbe upravičenec izkazuje s popisom izvedenih del za postavitev oziroma obnovo trajnega nasada hmelja in hmeljske žičnice, ki ga pripravi neodvisni
kmetijski strokovnjak.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list
RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi
organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov,
varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8.
2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o
spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v
zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim
tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih
(UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2). Če upravičenec
uveljavlja predplačilo, zahtevku za predplačilo priloži
bančno garancijo.
5. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene v
razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in
106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še
obveznosti iz 1., 2., 9., 10., 11., 13. in 17. točke prvega
odstavka 27. člena Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec kmetije, izpolnjevanje
obveznosti iz 17. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo
poročilu o izpolnjevanju obveznosti:
– s kopijo pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je za
polni delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na
kmetiji;
– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent
ali dijak.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo
osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o
varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1),
so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču
ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določeni v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v
109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Razpisi delovnih mest
Ob-2383/20
Svet zavoda Centra za varstvo in delo Golovec,
Na Golovcu 2, 3000 Celje, na podlagi sklepa št. 1,
32. seje, dne 30. 6. 2020 in skladno z določili tretjega
odstavka 32., 33., 34. in 35. Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 s spremembami), 56., 57., in 69. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
s spremembami) ter 30. in 31. člena Statuta Centra za
varstvo in delo Golovec Celje (čistopisa, sprejetega dne
8. 12. 2016) objavlja razpis za prosto delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje
pogoje, navedene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu:
– doseženo morajo imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– opravljen strokovni izpit s področja socialnega
varstva,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje.
Ob prijavi mora kandidat/kandidatka predložiti tudi:
– svoj program razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– življenjepis z navedbo strokovnih referenc in delovnih izkušenj.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora
pa tega opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka
opravljanja nalog direktorja/direktorice, sicer mu/ji mandat preneha na podlagi zakona.
Z imenovanim/imenovano direktorjem/direktorico
bo sklenjeno delovno razmerje za čas trajanja mandata, ki traja 5 let.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati/kandidatke poslati priporočeno
po pošti ali dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«, na naslov Svet zavoda Centra
za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje.
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na
sedež zavoda do 20. 7. 2020, do 12. ure.
Nepopolne in nepravočasne vloge bodo izločene
in zavržene. Kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa
obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Centra za varstvo in delo
Golovec Celje
Su KS 117/2020-3

Ob-2388/20

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški

službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-2393/20
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarja Jerneja Jeromna razpisuje
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eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Jerneju Jeromnu (za določen čas,
za čas nadomeščanja notarske pomočnice na
porodniškem dopustu)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. IZP1-249/20

Ob-2401/20

Na podlagi 25. člena Statuta Zavoda Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6,
1000 Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto
pomočnik direktorja za zdravstveno nego
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba II. bolonjske stopnje s predhodno
pridobljeno izobrazbo I. bolonjske stopnje s področja
zdravstvene nege ali univerzitetna izobrazba s predhodno pridobljeno izobrazbo višješolskega študijskega
programa zdravstvena nega,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja v zdravstveni negi,
– veljavna licenca izvajalca zdravstvene nege,
– opravljen tečaj transfuzijske medicine za zdrav
stvene delavce in sodelavce (v kolikor kandidat omenjenega tečaja ni opravil, ga mora opraviti v roku 1 leta od
zaposlitve oziroma ob prvi izvedbi tečaja),
– aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
– poznavanje zahtev sistema kakovosti,
– poznavanje organizacije zdravstva in javnozdrav
stvenih načel v Sloveniji,
– nekaznovanost.
Kandidat naj vlogi priloži tudi program dela in razvoja zdravstvene nege v ZTM.
Pri izbiri kandidatov bomo poleg osnovnih razpisnih
pogojev upoštevali izkušnje pri strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu na področju transfuzijske
medicine in zdravstvene nege ter sposobnost predstav
ljanja Zavoda na strokovnem področju v nacionalnem in
mednarodnem merilu.
V skladu s 25. členom Statuta ZTM, delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor Zavoda.

Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 30 dneh od objave razpisa na naslov:
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ne odpiraj – Razpis – Pomočnik direktorja
za zdravstveno nego«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-2407/20
Svet zavoda Javnega zavoda Zdravstveni dom
Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale, na podlagi sprejetega sklepa 6. korespondenčne seje Sveta
zavoda z dne 22. 6. 2020, v skladu z določili 11.
in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 5/98 in 5/00, Uradni vestnik občine Lukovica, št. 4/98 in 7/00, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/99 in 7/00, Uradni vestnik Občine Moravče, št. 4/98 in 1/00 in Uradni vestnik Občine Trzin,
št. 7/00) in s 26. in 27. členom Statuta Zdravstvenega
doma Domžale, sprejetega 24. 4. 2001, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Domžale
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega tri leta na
vodstvenih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Izbrani kandidat bo, pod pogojem, da ustanovitelji
podajo soglasje k imenovanju, imenovan za mandatno
dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230
Domžale, s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj – prijava
na razpis«. O izboru bodo kandidati/ke obveščeni v roku
30 dni od dneva izbire.
Svet zavoda Javnega zavoda
Zdravstveni dom Domžale
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Druge objave
Ob-2430/20
Zaprtje javnega poziva
V skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo začasno zaprtje Vavčerja za prenos lastništva, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 093-42/2020/3

Ob-2424/20

Na podlagi 106. člena 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), 5. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
(Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020/DP2020/ (Uradni
list RS, št. 75/19), 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
in 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 21/18), Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, objavlja
javni poziv za leto 2020
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna
Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem,
Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je:
– sofinanciranje finančnega prispevka za projekte
nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki
so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna
Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske
komisije in EU parlament, kot npr.: Ustvarjalna Evropa,
LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje
in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU) in
– sofinanciranje finančnega prispevka za projekte
NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani
Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za
prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za
finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški
sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za
finančni mehanizem.
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za
projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni
poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2022.
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi
za tiste projekte, ki so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2019 za sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni
mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino
– EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019) in
se zaključijo najkasneje do objave tega javnega poziva.

Ministrstvo ne bo sofinanciralo finančnega prispevka za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu
za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna
Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list
RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019).
3. Namen javnega poziva: ministrstvo se zaveda
pomembnosti delovanja in vključevanja NVO v programe, ki zadevajo širši evropski prostor. S finančnim prispevkom za projekte NVO, odobrenih s strani Evropske
unije ali s strani Urada za finančni mehanizem, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih
in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so
NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije
v projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU ali razpisih
Urada za finančni mehanizem.
Upravičen prijavitelj mora, na dan prijave na javni
poziv, izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima status nevladne organizacije, po določbah
2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) (dokazila:
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 2: Kopija
ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi
spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi
izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg));
2. da je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU programa
ali programa Urada za finančni mehanizem (dokazila:
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 3: Kopija
pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU oziroma
z Uradom za finančni mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki
ga mora prijavitelj sofinancirati);
3. da je bil projekt, za katerega se zaproša finančni
prispevek, izbran v okviru EU programa ali programa
Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek finančnega prispevka ali pa je odstotek določen v pogodbi
prijavitelja projekta (dokazilo Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega
poziva in Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU oziroma z Uradom za finančni
mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO
ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz
katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati));
4. da se projekt, za katerega se zaproša finančni
prispevek, izvaja na dan oddaje prijave na javni poziv in
se zaključi najkasneje do 31. 12. 2022, oziroma se je pričel izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na
razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali
Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za
prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne
26. 4. 2019) in se zaključi najkasneje do objave tega javnega poziva (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva
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in Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno
institucijo EU oziroma z Uradom za finančni mehanizem
ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna
organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega
je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati);
5. da projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, ni bil izbran na Javnem pozivu za leto 2019 za
sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih
na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije
ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19
z dne 26. 4. 2019), (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega
poziva);
6. da ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski
račun, ki je vpisan v Register transakcijskih računov pri
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) (dokazila:
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva; ministrstvo preveri izpolnjevanje pogoja v bazi AJPES);
7. da ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni poziv oziroma vrednost neplačanih zapadlih
obveznosti ne znaša 50 EUR ali več (dokazilo: Obrazec
št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega poziva in Priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih
dajatvah);
8. da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva,
ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev v bazi AJPES);
9. da zaprošena višina finančnega prispevka, ki
je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje EU
projekta ali projekta Urada za finančni mehanizem, ne
presega 90 % zaprošene višine finančnega prispevka
(dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga
št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe
s strani drugih javnih institucij);
10. da za finančni prispevek, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil
sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja) (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva).
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od te pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan
vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
5. Financiranje
5.1 Razpoložljiva sredstva javnega poziva
Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje
finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani
na razpisih EU ali na razpisih Urada za finančni mehanizem za leto 2020, znaša 1.500.000 EUR.
V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev
ne bo dosegla višine razpisanih sredstev v tem javnem
pozivu, ostanejo sredstva nerazporejena.
5.2 Višina zaprošenih sredstev oziroma način dodeljevanja sredstev
Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že
odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne
udeležbe, za posamezen projekt, ne presega 90 % za-
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prošene višine finančnega prispevka za EU projekt ali
projekt Urada za finančni mehanizem.
Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka na
razpisih EU in razpisih Urada za finančni mehanizem,
bo opredeljen skladno z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev in na javnem pozivu izraženimi potrebami
NVO.
Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmeren
delež od zaprošenih sredstev. Sorazmerni delež bo izračunan na podlagi zneska vseh zaprošenih sredstev (Y)
in obsega razpoložljivih sredstev (X).
(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev
posameznega upravičenca * sorazmerni delež
6. Dodelitev sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni poziv je proračunsko leto 2020.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo izplačalo najkasneje do 31. 12. 2020, v skladu s plačilnim
rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS.
7. Postopek izbora
V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za
izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za
finančni mehanizem (v nadaljnjem besedilu: strokovna
komisija) preverila formalno popolnost prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv. Strokovno
komisijo je s pisno odločbo imenoval predstojnik ministrstva.
Prijaviteljem, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega poziva, bodo dodeljena sredstva za
sofinanciranje EU projekta ali projekta Urada za finančni
mehanizem v enkratnem znesku.
7.1 Roki in način oddaje prijave na javni poziv
Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je
do vključno 17. 8. 2020
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
in mora vsebovati vse prijavne obrazce in priloge, ki so
določeni v besedilu javnega poziva pod točko 11.2 a.)
in 11.2 c.). Poleg prijave je treba na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) posredovati
naslednje obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Priloga št. 4: Vsebinski načrt projekta (le v kolikor
ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU
ali del partnerskega sporazuma)
– Priloga št. 5: Finančni načrt projekta (le v kolikor
ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU
ali del partnerskega sporazuma)
Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po
pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni
pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21 (Glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljub
ljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Prijavo je treba poslati ali predložiti v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni
poziv za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih
organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem,
Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA«.
Za označevanje prijave na ovojnici se uporabi obrazec za označbo prijave (Obrazec št. 4: Označba prijave). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo prijave,
mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni
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na obrazcu za označbo prijave. Prijave, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega poziva.
Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, poslane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 17. avgusta 2020 in
prijave, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki
bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno 17. avgusta 2020, osebno oddane prijave pa se bodo kot
pravočasne upoštevale, če bodo oddane na vložišče
Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, do 17. avgusta 2020 do 15. ure.
Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Prav tako bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene tiste prijave, ki bodo oddane na napačen
način.
7.2 Število predloženih prijav
Prijavitelj na predmetni javni poziv lahko prijavi največ tri različne projekte. Za vsak projekt prijavitelj odda
ločeno prijavo, v ločeni ovojnici. V kolikor bo posamezni
prijavitelj oddal več kot tri prijave, se bodo upoštevale
tiste prijave, ki bodo na ministrstvu evidentirane kot
prvo prispele, četrta ter vse nadaljnje prijave se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju.
7.3 Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo izvedeno v osmih dneh od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo
praviloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu
in lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani
ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
V primeru velikega števila prejetih prijav (nad 15 prijav) lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje prijav ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
dva delovna dneva pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo prijavo,
in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene
ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
7.4 Popolnost prijav in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obrazcev in obveznih prilog ter podatkov,
zahtevanih v besedilu javnega poziva in ki ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev in prilog na e-nosilcu
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.).
Če prijavitelj posluje z žigom, mora originalno žigosati obrazce in priloge. V kolikor z njim ne posluje,
na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo
z žigom«. Prav tako je obvezen originalni podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprot
nem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja
pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolne prijave bo strokovna
komisija v osmih dneh od zaključka odpiranja prijav, pri-
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javitelja pozvala k dopolnitvi prijave. Poziv za dopolnitev
prijave bo posredovan s priporočeno pošto na naslov
prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski
naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od
prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za
dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati
višine zaprošenih sredstev.
Prijava, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v roku in
v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, bo zavrnjena
s sklepom predstojnika ministrstva.
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na javni poziv, določenih v javnem pozivu.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem pozivu, bo prijava zavrnjena.
Za sofinanciranje bodo, skladno z določili javnega
poziva, izbrani vsi projekti, ki bodo zadostili vsem pogojem javnega poziva.
8. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega poziva in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo,
na predlog strokovne komisije, s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.
Rezultati poziva predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe
o sofinanciranju).
V primeru, da se prijavitelj v osmih dneh od prejema
poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta, ne
odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev
umaknil, sredstva pa ostanejo nerazporejena.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi.
9. Pravno varstvo
Zoper sklep ministrstva o prijavi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži
pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva
ulica 33, 1000 Ljubljana, 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 izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
10. Pogoji za spremembo dokumentacije za javni
poziv: pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni dokumentacijo javnega poziva z izdajo
sprememb oziroma dopolnitev, ki ne vplivajo na pogoje
za kandidiranje na javnem pozivu. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo objavljena tudi na spletnem
naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
11. Dokumentacija za javni poziv in dodatne informacije
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani
prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/

Stran

1496 /

Št.

97 / 10. 7. 2020

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti
na naslovu: gp.mju@gov.si, s pripisom: »Javni poziv
za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem,
Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA« (za
Ludvik Štritof).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2020-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
Vprašanja je možno posredovati do vključno 10. avgusta 2020. V kolikor bodo vprašanja posredovana po
tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.
11.1 Navodila za izpolnjevanje
V javnem pozivu se nahajajo prijavni obrazci in
priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, kjer je to navedeno, tudi
originalno podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so
sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti
k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom
prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del javnega poziva, pridobi oziroma
pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni
del prijave na javni poziv. Vsa zahtevana dokumentacija
mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi
prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spod
njim seznamom.
11.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
a.) Prijavni obrazci
Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti
izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu
in so sestavni del prijave:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega poziva
– Obrazec št. 4: Označba prijave
b.) Priloga, ki je del javnega poziva
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni
potrebno priložiti k prijavi)
c.) Priloge, ki niso objavljene v javnem pozivu in jih
morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega
temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami
(prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg).
– Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU oziroma z Uradom za finančni
mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO
ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz
katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati.
– Priloga št. 4: Kopija vsebinskega načrta projekta
(le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno
institucijo EU ali Uradom za finančni mehanizem ali del
partnerskega sporazuma) (lahko le na e-nosilcu).
– Priloga št. 5: Kopija finančnega načrta projekta
(le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno
institucijo EU ali Uradom za finančni mehanizem, ali del
partnerskega sporazuma) (lahko le na e-nosilcu).
– Priloga št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij.
– Priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah do vključno
zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni
razpis.
Ministrstvo za javno upravo
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Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, matična
številka: 5879922000, ki jo zastopa župan Goran Kodelja (v nadaljevanju: občina) na podlagi Uredbe o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06,
95/07, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN, v nadaljevanju:
Uredba) objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb za prodajo deleža Zavoda
za izgradnjo Centra za starejše občane Vipava,
Podnanos 66a, 5262 Podnanos
1. Opis predmeta prodaje: predmet tega poziva je
ustanoviteljski delež 9,6 % Občine Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava, matična številka: 5879922000 v Zavodu
za izgradnjo Centra za starejše občane Vipava, Podnanos 66a, Podnanos, matična številka 2349205000
(v nadaljevanju Zavod).
2. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za ustanoviteljski delež občine 9,6 % v Zavodu znaša 260.000,00 €.
Ustanoviteljski delež občine se prodaja izključno
kot celota, tj. 9,6 %, nakup manjšega deleža ni mogoč.
Ponudbena cena ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene ustanoviteljskega deleža 9,6 % v Zavodu.
Morebitne dodatne stroške in dajatve, povezane
z izvedbo prodaje ustanoviteljskega deleža, ki je predmet tega javnega poziva, plača izbrani ponudnik.
3. Zakonska podlaga za prodajo, pravna narava
poziva in namen poziva
Ustanoviteljski delež Občine Vipava v Zavodu se
prodaja na podlagi:
– tretjega odstavka 73. člena 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), ki določa, da se v primeru, da
preneha javni interes za občinsko lastništvo finančnega
premoženja, le-to lahko proda,
– določb Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl.
US, 38/10 – ZUKN),
– Sklepa o izstopu Občine Vipava iz Zavoda za izgradnjo Centra za starejše občane Vipava
št. 4760-4/2018-4 z dne 21. 5. 2020.
Ta poziv je poziv za javno zbiranje zavezujočih
ponudb na podlagi 48. člena Uredbe, s katerim namerava občina izbrati ponudnika, ki bo podal najugodnejšo
ponudbo za nakup ustanoviteljskega deleža Zavoda.
4. Navedba prodajalca in komisije, ki vodi postopek:
prodajalec ustanoviteljskega deleža v Zavodu je soustanoviteljica Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Postopek prodaje vodi Komisija za vodenje postopka
prodaje deleža v Zavodu za izgradnjo Centra za starejše
občane Vipava (v nadaljevanju: komisija).
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponud
nik predložiti ponudbo, oziroma elementi, ki naj jih ponudba vsebuje
Pri oddaji ponudbe lahko sodelujejo domače in
tuje pravne in fizične osebe. Ponudba mora biti oddana
v pisni obliki. Ponudba je zavezujoča, biti mora brezpogojna, lahko se nanaša le na odkup celotnega ustanoviteljskega dela Občine Vipava v Zavodu (9,6 %) in mora
vsebovati najmanj naslednje elemente:
1. Podatke o ponudniku:
Če je ponudnik domača pravna oseba, mora navesti firmo, sedež, poslovni naslov, matično številko, davč-
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no številko ter številko bančnega računa. Če je ponudnik
pravna oseba s sedežem izven RS, mora priložiti tudi
izpis iz uradnega registra ali druge evidence države njegovega sedeža, iz katerega so razvidni vsi podatki o firmi, sedežu, poslovnem naslovu, matični številki, davčni številki ter številki bančnega računa ponudnika ter
osebah, ki so upravičene zastopati ponudnika, skupaj
z uradnim prevodom v slovenski jezik. Izpis ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto od dneva predložitve ponudbe.
Če je ponudnik fizična oseba, mora navesti osebno
ime, naslov stalnega prebivališča in EMŠO.
Če je ponudnik pravna oseba, mora navesti osebno
ime osebe, ki je pooblaščena v imenu ponudnika oddati ponudbo, in zastopati ponudnika tekom celotnega
postopka, tudi v fazi pogajanj. Če ta oseba ni zakoniti
zastopnik ponudnika, mora biti ponudbi priloženo tudi
ustrezno pooblastilo zakonitega zastopnika.
2. Ponudbeno ceno, ki mora biti določena tako,
da je navedena višina denarnega zneska, ki se glasi
v EUR, in sicer ceno za celoten ustanovitveni delež
9,6 %, ki je predmet prodaje.
3. Ponudbena cena ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene ustanoviteljskega deleža 9,6 % v Zavodu.
4. Rok veljavnosti ponudbe: najmanj 120 dni od
roka za oddajo ponudb.
5. Izjavo ponudnika, da bo najkasneje v roku 8 delovnih dni po prejemu pisne izjave občine o sprejemu
ponudbe, z njo podpisal pisno pogodbo o prodaji ustanoviteljskega deleža Zavoda, in da bo nosil vse stroške
v zvezi s tem.
6. Izjavo o ponudnikovem statusu in finančnem položaju (ponudniki morajo predložiti najmanj zadnje letno
poročilo z računovodskimi izkazi).
7. Izjavo ponudnika, da razpolaga z viri financiranja,
s katerimi lahko zagotovi denarna sredstva za nakup
ustanoviteljskega deleža Zavoda pod pogoji iz tega poziva z navedbo virov. Če so med viri financiranja tudi viri,
ki jih bodo zagotovile tretje osebe, mora ponudnik priložiti njihove izjave, s katerimi potrjujejo in se zavezujejo,
da bodo ta sredstva ponudniku zagotovile, z navedbo
v kakšni višini, roku in pod kakšnimi pogoji.
8. Izjavo ponudnika, da daje ponudbo z namenom
nakupa ustanoviteljskega deleža Zavoda na podlagi
tega poziva in da z njo sprejema pogoje prodaje, določene v tem pozivu in v Uredbi.
9. Izjavo ponudnika, da daje ponudbo in da nastopa
v postopku prodaje ustanoviteljskega deleža Zavoda po
tem pozivu v svojem imenu in za svoj račun, oziroma
če nastopa v okviru povezanih družb, mora to razkriti.
10. Izjavo ponudnika, da na njegovi strani ne obstojijo okoliščine, zaradi katerih bi bila ogrožena veljavnost
dane ponudbe.
11. Seznam vseh dovoljenj in soglasij državnih organov in/ali organov ponudnika, ki jih bo ponudnik na
podlagi veljavnih predpisov moral pridobiti, da bi lahko
izvršil nakup ustanoviteljskega deleža Zavoda.
12. Elektronski naslov ponudnika za sprejemanje
obvestil občine v postopku prodaje.
13. Potrdilo o plačilu varščine.
6. Varščina: pred oddajo ponudbe so ponudniki dolžni plačati varščino v višini 10 % izklicne cene
oziroma 26.000,00 € na transakcijski račun občine
št. SI56 0133 6010 0014 675 ter o plačani varščini predložiti Občini Vipava potrdilo o plačilu. Izbranemu
ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe z izbranim
ponudnikom.
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7. Postopek izbora najugodnejšega ponudnika
Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe na
sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Občini
Vipava.
Komisija bo evidentirala pravočasno prispele ponudbe po vrstnem redu datuma oddaje pošiljke, ki bo
razvidna iz žiga pošte na pošiljki oziroma žiga vložišča
glavne pisarne Občine Vipava.
Komisija bo na podlagi evidentiranih ponudb najprej
preverila ali prispele ponudbe ustrezajo vsem pogojem
tega javnega razpisa in evidentirala uspešne in neuspešne ponudbe.
Komisija lahko pred odločitvijo o izboru najugodnejšega ponudnika s ponudniki opravi pogajanja. Komisija
se lahko odloči za pogajanja tudi v primeru, ko je ponudnik samo eden. Ponudniki bodo na dodatna pogajanja
vabljeni. Pogajanja bodo izvedena, ne glede na to, ali
so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od
odpiranja prispelih ponudb oziroma v 8 dneh po oprav
ljenih pogajanjih.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponud
nikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena.
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje brez odškodnine kadarkoli ustavi, vendar najkasneje do pisne
sklenitve pravnega posla. Ustavitve postopka prodaje
mu ni potrebno obrazložiti. V primeru ustavitve postopka
prodaje je prodajalec ponudniku v roku 15 dni dolžan
vrniti vplačano varščino brez obresti.
8. Pogoji prodaje:
1. Prodaja se celoten ustanoviteljski delež 9,6 %
občine v Zavodu.
2. Ponujena najvišja cena je edini kriterij za izbor
najugodnejšega ponudnika.
3. Postopek prodaje ustanoviteljskega deleža bo
potekal v eni fazi.
4. Način in rok plačila kupnine za ustanoviteljski
delež: v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe na
TRR občine št. SI56 0133 6010 0014 675, v enkratnem
znesku.
5. Plačilo celotne kupnine v enkratnem znesku
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku iz utemeljenih razlogov lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot za 15 dni. Če se roka ponudniku
ne podaljša oziroma če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od
nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati
vplačano varščino.
6. Najugodnejši ponudnik je dolžan sam poskrbeti za vpis pridobljenega ustanoviteljskega deleža, ki
je predmet tega javnega poziva, v sodni register.
V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi
opredeljenih kriterijev ne more izbrati najugodnejšega
ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje
prodaje, lahko pozove ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
Komisija lahko v kateri koli fazi postopka pozove
vse ali samo nekatere ponudnike, da dopolnijo svoje
ponudbe, ali jih pozove na pogajanja (enkrat ali večkrat).
Ustanoviteljski delež Občine Vipava se bo na kupca
prenesel po plačilu celotne kupnine.
9. Posebno opozorilo/predkupna pravica: na ustanoviteljskem deležu Občine Vipava v Zavodu, ki je predmet tega javnega poziva, ima soustanovitelj predkupno
pravico.
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10. Določilo o izključitvi obveznosti občine za sklenitev pogodbe: obveznost občine za sklenitev prodajne
pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje,
je v katerikoli fazi postopka prodaje izključena, oziroma
lahko občina ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. V teh primerih se domneva, da je bil postopek
prodaje prekinjen iz razlogov, za katere ne odgovarja
nobeden od udeležencev tega postopka, in odločitev
občine ne more biti razlog za pogodbeno kazen ali njeno
odškodninsko ali kakršno koli drugo odgovornost.
11. Rok za sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom
Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba najkasneje v 8 dneh od dneva izbora; če izbrani ponudnik
neutemeljeno zavrne podpis pogodbe in ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, občina zadrži njegovo varščino.
Rok za plačilo kupnine je 30 dni od dneva sklenitve
pogodbe.
12. Rok za oddajo ponudb
Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež občine (Občina Vipava, Komisija za vodenje postopka
prodaje deleža v Zavodu, Glavni trg 15, Vipava) v zaprti
pisemski ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za
nakup ustanoviteljskega deleža v Zavodu za izgradnjo
centra za starejše občane Vipava«, do 27. 7. 2020 do
11. ure, v podpisanem izvirniku v dveh izvodih. Ponudbe, ki bodo prispele po izteku roka za predložitev ponudb, bodo zavržene, o čemer bo ponudnik obveščen.
Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti naslednje priloge:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni
podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe)
ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja
ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 120 dni
od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe,
– ostala dokazila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija
13. Dodatne informacije in kontaktna oseba občine
Dodatne informacije v zvezi z razpisanim javnim
zbiranjem ponudb in natančnejše podatke o predmetu
prodaje bo zainteresiranim kupcem posredovala komisija na podlagi zaprosil ponudnikov, poslanih po elektronski pošti na naslov: obcina@vipava.si, z naslovom
zadeve: Ustanoviteljski delež ZIC.
Besedilo razpisa javnega zbiranja ponudb in vsa
dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine
Vipava (www.vipava.si).
Občina Vipava
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Zavarovanja terjatev
SV 110/2020

Ob-2386/20

Zastavitelj Dorian Planinšec, EMŠO 2207983…,
stanujoč Gregorčičeva ulica 1, 2314 Zgornja Polskava, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se na podlagi Notarskega zapisa Pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 51031065, Pogodbe o zastavi nepremičnin
št. ZN-51031065 ter Sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve, opr. št. SV 110/2020 notarke Mojce Vertačnik iz
Maribora z dne 29. 6. 2020, izvršljiva denarna terjatev
upnice do kreditojemalke odvetnice Nine Šibila v znesku 108.000,00 EUR, s spremenljivo obrestno mero,
ki je enaka seštevku šestmesečnega EURIBOR-ja in
pribitka v višini 3,70 % letno, v primeru če bi EURIBOR
znašal manj kot 0,00 %, se po tej pogodbi za obdobje, ko je EURIBOR nižji od 0,00 %, uporabi in obračuna pogodbene obresti po referenčni obrestni
meri EURIBOR 0,00 %, povečani za pribitek, z rokom
vračila v 119 enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo
v plačilo vsakega 1. dne v mesecu, prvi obrok zapade
v plačilo 1. 8. 2020 in zadnji 120. obrok zapade v plačilo
1. 7. 2030, oziroma z možnostjo predčasnega odpoklica
kredita, kot je to določeno v 6. členu citirane kreditne pogodbe, z eventualnimi zakonitimi zamudnimi obrestmi,
procesnimi obrestmi, ki tečejo od dneva vložitve eventualnega predloga za izvršbo do dneva plačila, z drugimi
stranskimi terjatvami in ostalimi pripadki in stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter
morebitnimi kondikcijskimi zahtevki upnice v primeru
odstopa od pogodbe, zavaruje z vknjižbo hipoteke ter
zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa
pri nepremičnini: dvosobnem stanovanju št. 4 v izmeri
80,22 m2, v 1. nadstropju, tretji etaži, večstanovanjskega objekta na Prešernovi ulici 18 v Mariboru, stoječi na
parceli št. 1003, k.o. Maribor – grad, ki še ni vpisana
v zemljiško knjigo (v zemljiški knjigi je oznaka parcele: katastrska občina 657 Maribor-Grad parcela 1003/1
(ID 5931816)), katerega lastnik je do celote, v korist
upnice Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000
Maribor, matična številka 5860580000.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV D 1329/2013

Os-2030/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
mag. Valentini Omahen v zapuščinski zadevi po pok.
Leopoldu Tomažinu, rojen 22. 9. 1949, umrl 11. 4. 2013,
nazadnje stanujoč na naslovu Rašica 5, Velike Lašče,
državljan Republike Slovenije, dne 18. 5. 2020 sklenilo,
da se dediču Silvestru Miljavcu na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika,
odvetnika Miho Kuniča, Nazorjeva ulica 6a, Ljubljana,
ker je naslov navedenega dediča neznan, pooblaščenca pa nima.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler
dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP,
v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2020
2769 VL 48924/2019

Os-2296/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga
d.o.o., matična št. 5046688000, davčna št. 64520463,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. Krištof Mlakar, proti dolžniku Igorju Jakša, EMŠO
0203984500074, Rusjanov trg 2, Ljubljana, zaradi izterjave 52,69 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd
nem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Marija Boškovič,
Dalmatinova ulica 11, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2020
2679 VL 123532/2019

Os-2297/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., matična št. 5046688000, davčna št. 64520463, Vodovodna
cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, zoper dolžnika Igorja Jakša, EMŠO 0203984500074,
Rusjanov trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa zač. zast. odv.
Luka Brezovec, Beethovnova 7, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 44,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd
nem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Luka
Brezovec, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2020
VL 96758/2019

Os-2309/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stan
invest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. odvetnik
Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti
dolžniku: Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, ki ga
zastopa odv. Nada Pernek Kostanjevec, Mlinska ulica 4,
Maribor – dostava; Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48,
Peje, zaradi izterjave 727,30 EUR, sklenilo:
Dolžniku Hakiju Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 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 odvetnica Nada
Pernek Kostanjevec, Mlinska ulica 4, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2020
VL 10142/2020

Os-2345/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana,
ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, Železna
cesta 14, Ljubljana, proti dolžnici Klaudiji Krismaer, Ljub
ljanska cesta 9, Kočevje, ki jo zastopa zak. zast. odv.
Olga Tanko, Škrabčev trg 54, Ribnica, zaradi izterjave
4.405,53 EUR, sklenilo:
Dolžnici Klaudiji Krismaer, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 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 odvetnica Olga
Tanko, Gorenjska cesta 14, Ribnica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2020
P 17/2020

Os-2287/20

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št.
P 17/2020 z dne 18. 6. 2020 sklenilo, da Neznanim
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dedičem po pokojni Mariji Lukač, nazadnje stanujoči
Vrhek 20, p. Tržišče, postavi začasno zastopnico v osebi
Marjetka Smolič, univ. dipl. prav., Svinjsko 18, 8297 Šentjanž. Začasna zastopnica neznanim dedičem po pokojni Mariji Lukač, nazadnje stanujoči Vrhek 20, p. Tržišče,
ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice
in dolžnosti zakonite zastopnice, vse dokler neznani
dediči po pokojni Mariji Lukač, nazadnje stanujoči Vrhek
20, p. Tržišče, ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 18. 6. 2020
N 10/2020

Os-2282/20

Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagatelja Urbana Prelc, Barka 15, p. Vremski Britof, ki ga zastopa Rok Jenko, odvetnik v Ilirski Bistrici in
nasprotne udeleženke: 1. Karolina Prelec, Barka 10, neznanega bivališča, 2. Irena Prelc, Barka 15, Senožeče,
3. Branko Ličen, Ulica Zvonimira Miloša 25, Izola - Isola,
zaradi razdružitev solastnine, po predlogu predlagatelja,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku prvi nasprotni udeleženki s sklepom
z dne 15. 6. 2020 postavilo začasno zastopnico odvet
nico Andrejo Barič, Partizanska cesta 71d, Sežana, ker
je prebivališče prve nasprotne udeleženke neznano in
nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji.
Začasna zastopnica bo prvo nasprotno udeleženko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler prva nasprot
na udeleženka ali njen pooblaščenec na nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je nasprotni udeleženki postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 6. 2020
N 11/2020

Os-2283/20

Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagatelja Urbana Prelc, Barka 15, p. Vremski Britof, ki ga zastopa Rok Jenko, odvetnik v Ilirski Bistrici in
nasprotne udeleženke: 1. Karolina Prelec, Barka 10, neznanega bivališča, 2. Irena Prelc, Barka 15, Senožeče,
zaradi razdružitev solastnine, po predlogu predlagatelja,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku prvi nasprotni udeleženki s sklepom
z dne 15. 6. 2020 postavilo začasno zastopnico odvet
nico Andrejo Barič, Partizanska cesta 71d, Sežana, ker
je prebivališče nasprotne udeleženke neznano in nima
pooblaščenca v Republiki Sloveniji.
Začasna zastopnica bo prvo nasprotno udeleženko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler prva nasprot
na udeleženka ali njen pooblaščenec na nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je nasprotni udeleženki postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 6. 2020
0527 In 6/2014

Os-2322/20

Okrajno sodišče v Sežani je s sklepom opr. št.
In 6/2014 z dne 19. 6. 2020 dolžniku Federiku Marcu
Hervatinu postavilo začasnega zastopnika odvetnika
Boštjana Štrasnerja iz Sežane.
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Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi določbe prvega odstavka v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), v skladu s katero sodišče postavi začasnega
zastopnika, če je prebivališče tožene stranke (dolžnika) neznano, pa tožena stranka (dolžnik) nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku
vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 6. 2020
0572 I 15/2014

Os-2333/20

Okrajno sodišče v Sežani je s sklepom opr. št.
I 15/2014 z dne 19. 6. 2020 dolžniku Federiku Marcu
Hervatinu postavilo začasnega zastopnika odvetnika
Boštjana Štrasnerja iz Sežane.
Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi določbe prvega odstavka v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), v skladu s katero sodišče postavi začasnega
zastopnika, če je prebivališče tožene stranke (dolžnika) neznano, pa tožena stranka (dolžnik) nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku
vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 6. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 99/2019

Os-2086/20

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 4. 4. 2019 umrlem Filipu Vidicu, sinu
Alojzija in Jožefe, rojene Vidmar, rojenem 15. 4. 1956,
nazadnje stanujočem v Otlici, Otlica 38.
Ker se ne ve za vse dediče III. dednega reda (zapustnikove bratrance in sestrične oziroma njihove potomce), sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica na oglasni deski in na
spletni strani tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 21. 5. 2020
D 277/2017

Os-2222/20

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Francu Rusu, rojenemu 2. 4. 1949, nazadnje stanujočem na naslovu Stražnji Vrh 27D, pošta
Črnomelj, umrlemu 31. 10. 2017, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Francu
Rusu, da v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
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maso zapuščine brez dedičev v skladu z drugim odstavkom 142.a člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona
o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in
zapustnikove obveznosti, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 6. 2020
D 141/2019

Os-1963/20

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Vidu Vilfan, roj. 15. 6. 1944, umrl 26. 2. 2019, nazadnje stanujočem Malo Globoko 2, Ivančna Gorica, sodišče za
potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim
dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti
samski, brez otrok, dediči I. dednega reda in oporočna
dedinja pa so se dedovanju odpovedali.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 8. 5. 2020
D 507/2019

Os-2356/20

Pok. Lukač Domenika, roj. Bordon, hčerka Andreja
Bordona, roj. 29. 3. 1837, nazadnje stanujoča v Montinjanu, Marezige, je dne 3. 1. 1893 umrla in ni zapustila
oporoke.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb izhaja, da je bila zapustnica
rojena dne 29. 3. 1837, kot hčerka očeta Andreja Bordona in matere Helene Babič. Zapustnica je bila dne 30. 3.
1837 krščena v župniji Sv. Križa v Marezigah. Poročila
se je z Antonom Lukačem dne 11. 2. 1863 v Marezigah.
Umrla je dne 3. 1. 1893 na Montinjanu, pokopana pa je
bila v Marezigah dne 5. 1. 1893.
Zapustnica je z zgoraj omenjenim možem imela štiri
otroke, in sicer sina Josipa Lukača (roj. 3. 7. 1869, umrl
dne 26. 4. 1927), sina Antona Lukača (roj. 18. 2. 1899,
umrl dne 8. 7. 1970), hčerko Giovanno Babič ter hčerko
Marijo Koren. Vsi navedeni potomci so že pokojni, pri
čemer so v zapustničina dednopravna upravičenja vstopili njihovi dediči, ki pa sodišču niso vsi znani.
Sodišče je ugotovilo identiteto potomcev oziroma
dedičev po pok. zapustničinem sinu Josipu Lukaču in po
pok. zapustničinem sinu Antonu Lukaču, ni pa ugotovilo
kdo so dediči po pok. zapustničini hčerki Mariji Koren ter
po pok. zapustničini hčerki Giovanni Babič. Iz spisovnih
podatkov in opravljenih poizvedb izhaja, da je bila pok.
zapustničina hčerka Marija Koren poročena z Josipom
v Bernetičih, medtem ko pa je bila pok. zapustničina
hčerka Giovanna Babič poročena z Josipom v Burjih.
Kot navedeno, sodišču niso znani dediči po pok.
zapustničini hčerki Mariji Koren in po pok. zapustničini hčerki Giovanni Babič, ki so vstopili v zapustničina
dednopravna upravičenja.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 6. 2020
II D 765/2019

Os-1653/20

V zapuščinski zadevi po pokojni Ani Kamničar, roj.
26. 12. 1927, stan. Maribor, Korčetova ulica 4, umrli 7. 4.
2019, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) morebitne upnike obvešča, da lahko pri
naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju,
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih
ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2020
I D 975/2019

Os-2090/20

V zapuščinskem postopku, ki ga vodi Okrajno sodišče v Mariboru, po dne 17. 4. 2019 umrlem Vladu
Šorliju, roj. 6. 10. 1955 v Mariboru, sinu Erazma Jurija
Šorlija in Jelislave Šorli, razvezanem, nazadnje stanujočem Ulica Eve Lovše 10, Maribor, pridejo v poštev dediči
III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ter
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2020
I D 2011/2019

Os-2091/20

V zapuščinskem postopku, ki ga vodi Okrajno sodišče v Mariboru, po dne 3. 12. 2019 umrlem Petru Tepehu, roj. 18. 6. 1946 v Mariboru, vdovcu, brez potomcev,
nazadnje stanujočem Shakespearova ulica 2, Maribor,
pridejo v poštev dediči III. dednega reda, neznanih imen
in naslovov.
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Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ter
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2020
D 347/2018

Os-2095/20

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po dne 4. 4. 2018 umrlem Lovrec Alojzu, sinu
Metoda, upokojencu, rojenem dne 14. 2. 1947, državljanu Republike Slovenije, z zadnjim bivališčem Senčak pri
Juršincih 30, Juršinci.
Dediči 1. in 2. zakonskega dednega reda so se dedovanju odpovedali, dedičev 3. zakonskega dednega
reda pa na podlagi opravljenih poizvedb ni bilo mogoče
ugotoviti.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 5. 2020
D 6/2019

Os-2093/20

V zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu Brečku,
roj. 15. 4. 1843, neznano bivališče, umrlem dne 30. 4.
1913, ki se vodi pod opr. št. D 6/2019 Okrajnega sodišča
v Sevnici, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podatke o zapustnikovih obveznostih in 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 ZD.
Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva,
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
dediča: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku
in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja
zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 25. 5. 2020
D 8/2019

Os-2094/20

V zapuščinski zadevi po pokojnem Johanu Polak,
roj. 7. 4. 1864, neznanega bivališča, umrlem dne 30. 4.
1934, ki se vodi pod opr. št. D 8/2019 Okrajnega sodišča
v Sevnici, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče
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na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podatke o zapustnikovih obveznostih in 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 ZD.
Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva,
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
dediča: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku
in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja
zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 25. 5. 2020
D 113/2018

Os-2096/20

V zapuščinski zadevi po pokojnem Alojzu Podgrajšku, rojenem 8. 2. 1949, nazadnje stanujočem Bukov
lje 7, Zreče, ki je umrl 1. 4. 2018, gre za zapuščino
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju
ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne
odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 7. 5. 2020
O 194/1972

Os-2082/20

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil
uveden zapuščinski postopek po pok. Mikše Antonu, roj.
25. 5. 1898, nazadnje stalno stan. Kamence 20, Rogaška Slatina, umrlem dne 28. 5. 1972.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse
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zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 13. 3. 2020
D 64/2018

Os-2132/20

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Žogan Veri, roj. 25. 6.
1954, nazadnje stalno stan. Cankarjeva ulica 12, Šmarje
pri Jelšah, umrli dne 20. 2. 2018.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 15. 4. 2020
D 405/1950

Os-2100/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja o dedovanju naknadno najdenega premoženja po
pokojnem Andreju Čušin, sin Antona, rojen 6. 9. 1895,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 2, Breginj,
ki je umrl dne 25. 10. 1950.
V njegovo zapuščino sodijo tudi skupni delež pri
nepremičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer: s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1,
421/2, 605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2,
772/1, 772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1,
870/3, 870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10,
897/11, 897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1,
3126/7, 3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0,
3149/0, 3160/2, 3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1,
3379/0, 3545/0, 3546/0, 3547/0, 3548/0, 3619/0,
3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2, 4006/0, 4008/0,
4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0, 4252/2,
4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2,
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1,
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1,
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8,
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0,
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3,

3503/4, 3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10,
3504/2, 3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0,
4109/1, 4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0,
4252/7, 4253/0, 4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7,
3504/6, 3504/1, 3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6,
3692/2, 4192/4, 4192/3, 4192/2, 4192/1, 4252/20,
4252/19, 4252/18, 4252/1, 4252/15, 4252/14, 4252/13,
4252/12, 4252/9, 4252/23, 4252/22, 4252/21, 4252/10,
4400/11, 4400/7, 4400/1, 4400/12, 4400/6 in 4400/5,
vse k.o. 2214 Breginj.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 5. 2020
D 8/2020

Os-2101/20

Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski postopek po pokojnem Andreju Kadenaro, rojen 12. 7. 1900,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 103, Breginj,
ki je umrl dne 14. 3. 1944.
V njegovo zapuščino sodijo tudi skupni delež pri
nepremičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer: s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2,
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1,
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3,
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11,
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7,
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2,
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0,
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2,
4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0,
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2,
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1,
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1,
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8,
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0,
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4,
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2,
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1,
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0,
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1,
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3,
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1,
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23,
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1,
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa
sodišče o dedičih nima nobenih podatkov.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 5. 2020
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D 125/2018

Os-2099/20

Okrajno sodišče v Trebnjem v zapuščinski zadevi
po pokojni Pavlini Hrovat, roj. 23. 1. 1940, umrla 10. 7.
2018, Glavna cesta 47, Mirna, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojni, ki lahko
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 dedovanju.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in
zapustničinih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 20. 5. 2020
D 205/1948
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Po poteku enoletnega roka bo sodišče izdalo
sklep po 219. členu Zakona o dedovanju, s katerim
bo izročila zapuščino pristojnemu organu oziroma bo
v primeru dolgov zapustnika opravilo oklic neznanim
upnikom in po preteku 6 mesecev izdalo sklep, s katerim bo zapuščina postala last Republike Slovenije
na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju, v kolikor
v 6 mesecih od dneva objave oklica (če gre za neznanega upnika) oziroma v šestih mesecih po prejemu
obvestila o zapuščini brez dedičev (znani upniki) nihče
od upnikov ne bo zahteval, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev
v skladu z določili 142.a člena Zakona o dedovanju in
vložil predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 26. 5. 2020

Oklici pogrešanih

Os-2133/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Trebnjem, po pokojnem Antonu Viderger, Goljek 4, Čatež, rojen 3. 4. 1872, umrl 16. 5. 1948, sodišče poziva neznane dediče ter vse, ki mislijo, da imajo
pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica, v 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 28. 5. 2020
D 454/2019

Št.

Os-2120/20

Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku zapuščinski postopek pod opr. št. D 454/2019 po pokojnem
Hamzaliju Mejrić, roj. 8. 9. 1959, Dobojska 53, Sarajevo,
BIH, umrlem 2. 6. 2019.
Zapustnik oporoke ni napravil.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih II.
in III. dednega reda, ki bi lahko prišli v poštev za dedovanje, saj so se vsi trije zakoniti dediči I. dednega reda
(vdova in oba sinova) dediščini odpovedali.
Glede na to sodišče poziva zgoraj navedene osebe
oziroma dediče teh oseb ter tudi druge osebe, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.

N 5/2020

Os-2315/20

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici teče postopek
za razglasitev pogrešanega Alojza Kariža, roj. 1. 12.
1938 v kraju Gabrk, ki naj bi leta 1951 odšel v Venezuelo in tam živel do leta 1962, ko je izginil, za mrtvega.
Sodišče poziva pogrešanega oziroma vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbniku za
poseben primer odvetniku Valterju Urbančiču, Bazoviška 32, Ilirska Bistrica. Po preteku tega roka bo sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. 6. 2020
N 29/2020

Os-2317/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ivana Pavlič od Ivana, z zadnjim znanim prebivališčem
Kubed 56, Gračišče, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 2020
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Bečić Mateja, Podmilščakova ulica 21b, Ljubljana,
indeks, št. 761829, izdan na ime Mateja Piškur, izdala
Ekonomska fakulteta, leto izdaje 1995. gnh-341889
Fistravec Matjaž, Bresterniška 51, Bresternica, diplomo, izdajatelj Visoka tehniška šola – gradbeništvo
Maribor, leto izdaje 1982. gns-341878
Horvat Rusjakov Nina, Mengeška cesta 18, Trzin, diplomo, izdajatelj Veterinarska fakulteta, leto izdaje 2009.
gnt-341877
Nagode Miklič Maja, Laze 2, Dragomer, Brezovica
pri Ljubljani, diplomo, izdano na ime Maja Miklič, izdajatelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, leto izdaje
2004. gnx-341873

Drugo preklicujejo
CARLOGISTIC d.o.o., Na travniku 4, Bistrica ob Dravi, izvod licence, št. GE010747/07626/003, za vozilo reg.
št. MB IU 860, veljavnost do 27. 12. 2021. gni-341888
Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Prešernova cesta 10, 3320 Velenje, žig okrogle oblike, na zunanji strani napis CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO-ŠALEŠKA, v sredini grb in pod njim številka 2.
Ob-2394/20
DAKA, d.o.o., Sela 15, Podčetrtek, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018623002, izdal Cetis Celje d.d.,
na ime Jože Bovha. gnq-341880
Dejan Jelić s.p., Čanžekova ulica 42, Ljubljana, potrdilo za voznika, št. 013851/RB38-2-3184/2016, izdano
na ime Jelić (D) Dejan, veljavnost od 4. 8. 2016 do 5. 6.
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnn-341883
Dejan Jelić s.p., Čanžekova ulica 42, Ljubljana, potrdilo za voznika, št. 013851/SŠD38-2-6958/2019, izdano
na ime Milutinović Saša, veljavnost od 8. 1. 2020 do 8. 7.
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnm-341884
Dejan Jelić s.p., Čanžekova ulica 42, Ljubljana, potrdilo za voznika, št. 013851/SŠD38-2-5030/2019, izdano
na ime Trifković Đorđe, veljavnost od 6. 9. 2019 do 8. 7.
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnl-341885
Dejan Jelić s.p., Čanžekova ulica 42, Ljubljana, potrdilo za voznika, št. 013851/BGD38-2-2263/2019, izdano
na ime Đorđević Davor, veljavnost od 12. 4. 2019 do 8. 7.
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnk-341886
Đoković Petar, Mestni trg 15, Slovenske Konjice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026978003, izdal
Cetis Celje d.d. gnw-341874

Kekec Franc, Pivovarniška ul. 2, Laško, veteransko kartico, št. 2188, izdajatelj Upravna enota Laško.
gnj-341887
Kos Aljaž, Zalarjeva cesta 12, Borovnica, odločbo
o izbrisu čolna IZ-2385, št. 3734-25-00256/2017/1, izdano
na ime Krumpak Žan, izdajatelj Uprava RS za pomorstvo,
leto izdaje 2017. gne-341892
Lukič Gorazd, Savlje 40, Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št. 616812, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2003. gnf-341891
MM LOGISTIKA d.o.o., Petrovče 247A, Petrovče, dovolilnico, št. 2047445, oznaka države RU, država Rusija,
izdano na Boris Mazzoni s.p. gnv-341875
MOŠKON SAMO s.p., Presladol 61, Brestanica, izvod licence, št. 016441/001, za vozilo Renault Magnum,
reg. št. KP UU-880, veljavnost do 10. 6. 2020. gno-341882
ODVETNIŠKA PISARNA TURK, d.o.o., Kržičeva
ulica 6, Ljubljana, izkaznico o vpisu v seznam odvetnikov,
št. 3860-433131, izdano na ime Andrej Turk, izdajatelj
Odvetniška zbornica Slovenije, veljavnost do 30. 7. 2033.
gnp-341881
REJA TRANSPORT d.o.o., Istrska ulica 36, Kozina,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003963002, izdal Cetis Celje d.d., na ime Tomislav Kavaš. gnd-341893
ŠC Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, Nova Gorica,
štampiljko okrogle oblike, z vsebino: Šolski center Nova
Gorica, Cankarjeva 10 – Gimnazija in zdravstvena šola
Nova Gorica. gnu-341876
TAXI VOJKO VOJKO ČUČEK S.P., PODBRDO 6 B, Podbrdo, izvod licence, št. 013525/004, za vozilo
Citroen C5, reg. št. GO ZC 813, veljavnost do 10. 7. 2020.
gng-341890
Teršek Zvonko, Lokavec 29c, Rimske Toplice, izkaz
nico za vojnega veterana, št. 1936, izdajatelj Upravna
enota Laško, leto izdaje 2001. gnr-341879
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