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Javni razpisi

Št. 430-803/2020/6(1631) Ob-3026/20
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF in Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev 
iz Republike Slovenije in reintegracijski programi  

v državi vrnitve tujcev«, št. 430-803/2020
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izvedba projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz 
Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi 
vrnitve tujcev«, in sicer za tujce, ki jim je bila izdana od-
ločba o vrnitvi z rokom, v katerem mora tujec prostovolj-
no zapustiti državo, ali odločba o vrnitvi, če pri slednjem 
tujci izrazijo željo po vključitvi v projekt. Projekt se bo 
pričel izvajati 1. 1. 2021, in se bo izvajal do 31. 8. 2021 
oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje 
projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred na-
vedenim obdobjem izvajanja projekta.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so 
predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem 
pristojnem organu v RS ali imajo status mednarodne 
organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so 
zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije 
za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje dokazila s strani poslovne banke blokiranega 
nobenega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti 
zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: 
goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev 
stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje 
upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske 
unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zataji-
tev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,

– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s 
plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu 
z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.

– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z in-
teresi in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, pred-
metom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustre-
za ciljnim skupinam.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni 
in finančni okvir, določen s predmetno razpisno doku-
mentacijo.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
projektov.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje 
projekta po načelu nepridobitnosti.

– Prijavitelj – izvajalec mora imeti pretekle delovne 
izkušnje, skladno z 8.4 točko II. dela razpisne dokumen-
tacije, in vzpostavljeno lastno mrežo kontaktov v drža-
vah, katerih državljani predstavljajo delež nezakonite 
migracije v Republiki Sloveniji.

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne 
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se 
vloga izloči.

4. Merila za izbor projekta
Merilo za ocenitev vloge so pretekle delovne izkuš-

nje, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navede-
nih v predmetni razpisni dokumentaciji.

Vloga lahko za projekt glede na pretekle delovne 
izkušnje prejme največ 50 točk. Ocenjuje se število pre-
teklih delovnih izkušenj s področja izvajanja prostovolj-
nega vračanja v različnih državah v letu 2019.

Kot pretekle izkušnje se ne upoštevajo izkušnje 
s prostovoljnim vračanjem v države članice Evropske 
unije.

Za izvajanje projekta po predmetnem javnem raz-
pisu bo izbrana vloga, ki bo po merilu pretekle delovne 
izkušnje dosegla največje število točk.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

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

Okvirna višina sredstev za predmetni javni raz-
pis znaša 50.000,00 EUR za izvajanje projekta od 
1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev, 
namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sred-
stva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja 
projekta.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sred-
stev, ki jih namenja naročnik za izvajanje aktivnosti 
projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izva-
janje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s 
strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 
75 % upravičenih stroškov (kar znaša 37.500,00 EUR) 
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in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 
25 % upravičenih stroškov.

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do 12. 11. 2020, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za 
notranje zadeve RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 
1501 Ljubljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 12. 11. 2020.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internet-

nem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-or-
gani/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/javne-
-objave/.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj 
navedenem internetnem naslovu naročnika ter preko 
Uradnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internet-
nem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Vprašanja oziroma dodatna pojasnila v zvezi s pri-

pravo vloge lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti 
na naslov: gp.mnz@gov.si s pripisom: Dodatne infor-
macije – Javni razpis za izvedbo projekta "Prostovoljno 
vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski 
programi v državi vrnitve tujcev", št. 430-803/2020.

Naročnik bo odgovore, kot tudi morebitne spre-
membe in dopolnitve razpisne dokumentacije, objavil na 
internetnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-orga-
ni/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/ javne-ob-
jave/, ter preko Uradnega lista RS, in sicer najkasneje 
6. 11. 2020, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo 
za dodatna pojasnila najkasneje do dne 28. 10. 2020.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-3029/20
Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni 

list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – 
ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT 
in 31/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o izvrševanju prora-

čunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni 
list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Zakona o jav-
no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 
Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe obve-
ščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe iz-
vajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (Uradni 
list RS, št. 47/15) Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 
obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne 

službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga  
in storitev

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za pode-
litev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja 
in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja 
primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev skladno z do-
ločbami Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe 
obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne služ-
be izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev 
(Uradni list RS, št. 47/15, v nadaljevanju: uredba).

2. Koncedent Republika Slovenija, ki jo zastopa 
Vlada Republike Slovenije, bo na podlagi javnega raz-
pisa, ki ga izvaja ministrstvo, z odločbo podelila dve 
koncesiji za celotno območje Republike Slovenije za 
obdobje 2 leti, in sicer eno za sklop A in eno za sklop B. 
Koncesijsko razmerje se prične izvajati z dnem sklenitve 
koncesijske pogodbe. Koncesija je neprenosljiva. Po 
koncu koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan 
koncedentu predati vse datoteke in vso dokumentacijo 
za celotno koncesijsko obdobje vezano na opravljanje 
javne službe.

3. Način prijave in razpisni rok
Prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz 

razpisne dokumentacije. Prijave morajo v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – Prijava – javni razpis za pode-
litev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja 
in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja 
primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev – sklop A ali 
sklop B«, prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministr-
stvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 
1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 3. 11. 2020 do 
12. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavi-
telja. Če prijavitelj podaja prijavo za oba sklopa razpisa, 
mora za vsak sklop oddati ločeno prijavo z vsemi doka-
zili, v ločenem ovitku. Prijava bo štela za pravočasno, če 
bo predložena osebno ali bo prispela po pošti na zgoraj 
navedeni naslov in v zgoraj navedenem roku. Če se pri-
java pošlje priporočeno po pošti, šteje za pravočasno, 
če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku. 
Prijave, ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu 
ali elektronski pošti), bodo zavržene.

Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji 
naslov, bodo zavržene kot prepozno prejete.

4. Merila za izbiro koncesionarja
Merila za sklop A

MERILO TOČKE
1 Ocena programa opravljanja javne službe največ 70 točk
2 Strokovna usposobljenost prijavitelja za opravljanje javne službe največ 30 točk

SKUPAJ največ 100 točk 
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Merila za sklop B

MERILO TOČKE
1 Ocena programa opravljanja javne službe največ 70 točk
2 Strokovna usposobljenost prijavitelja za opravljanje javne službe največ 30 točk

SKUPAJ največ 100 točk 

8.1 Vrste upravičenih stroškov: Osnovo za sofinan-
ciranje upravičenih stroškov javne službe predstavlja 
ponujena cena opravljanja javne službe prijavitelja. So-
financiranje pomeni, da ima prijavitelj pravico pridobiti 
sredstva iz različnih virov, vendar se zahtevek za iste 
stroške ne sme podvajati.

Kot upravičeni stroški za sklop A se priznajo na-
slednji stroški:

a. strošek dela za opravljanje javne službe in potni 
stroški, povezani z opravljanjem javne službe,

b. stroški organizacije izobraževanj,
c. stroški spletne strani (priprava in vzdrževanje 

spletne povezave) za objavo rezultatov opravljanja jav-
ne službe.

Kot upravičeni stroški za sklop B se priznajo na-
slednji stroški:

a. stroški spletne strani (priprava in vzdrževanje 
spletne povezave) za objavo rezultatov primerjalnega 
testiranja,

b. stroški izvajanja primerjalnih testov.
8.2. Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko 

prejme, je lahko manjša ali največ enaka višini sred-
stev, določenih s koncesijsko pogodbo, in sicer za leto 
2021 do 30.000,00 za sklop A in do 70.000,00 EUR za 
sklop B, za leto 2022 do 30.000,00 EUR za sklop A in 
do 70.000,00 EUR za sklop B.

8.3 Obdobje financiranja: Sofinancirajo se upravi-
čeni stroški javne službe, ki so nastali in bili plačani od 
dne podpisa koncesijske pogodbe do izteka 2-letnega 
obdobja opravljanja javne službe oziroma do predložitve 
zadnjega zahtevka za sofinanciranje.

9. Pogoji za prijavitelje
Koncesijo lahko pridobi organizacija, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje:
– je nevladna potrošniška organizacija, vpisana v 

register potrošniških organizacij pri ministrstvu, ali je 
druga nevladna organizacija, ki je ustanovljena za var-
stvo pravic potrošnikov in izvaja posamezne strokovne 
in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov 
in izkazuje nepridobitnost, nevtralnost in neodvisnost 
organizacije od interesov ponudnikov blaga ali storitev,

– deluje najmanj tri leta od ustanovitve,
– proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, 

stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslo-
vati na podlagi sodne ali druge odločbe,

– v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa 
in med postopkom javnega razpisa ni bila pravnomočno 
obsojena za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem 
organizacije, oziroma ji ni bila izdana sodna ali upravna 
odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, 
povezano z opravljanjem koncesije, in je odločba po-
stala izvršljiva,

– ima poravnane vse davke, prispevke in druge ob-
vezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,

– v zadnjih treh letih organizaciji ni bila dana odpo-
ved pogodbe, sklenjene z Republiko Slovenijo za izva-
janje dejavnosti na področju varstva potrošnikov, zaradi 
kršitve pogodbenih obveznosti,

Merila in način ocenjevanja so natančneje oprede-
ljeni v razpisni dokumentaciji.

V primeru enakega skupnega števila dodeljenih 
točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile 
na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je do-
segel večje število točk pri prvem merilu. Če tudi to ne 
bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, ki bo dosegel 
več točk pri drugem podmerilu prvega merila.

5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/mi-
nistrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologi-
jo/javne-objave/.

Zainteresirani prijavitelji jo lahko dvignejo tudi v 
vložišču ministrstva, vsak delovnik med 9. in 15. uro, ob 
petkih do 14.30.

6. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 8. in 9. uro po tel. 01/400-33-33. Vsa morebitna 
vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno po po-
šti na zgoraj navedeni naslov, ali na faks 01/400-35-88, 
ali na e-naslov gp.mgrt@gov.si. Kontaktna oseba v zvezi 
z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev 
koncesije je mag. Barbara Mesojednik.

7. Predmet javnega razpisa
Predmet koncesije za sklop A je opravljanje javne 

službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za 
sklop B opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih 
ocenjevanj blaga in storitev.

Sklop A
Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja 

in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:
– izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja 

potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, iz-
bire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,

– informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih 
pravic.

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja 
in izobraževanja potrošnikov se razpisuje za področje 
varstvo pravic potrošnikov po veljavnem zakonu o var-
stvu potrošnikov in aktualnih zadev s področja varstva 
pravic potrošnikov.

Sklop B
Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja pri-

merjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje 
naloge:

– primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z upo-
rabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kako-
vosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih 
značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča 
v razrede z različnimi ocenami,

– zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih 
primerjalnega testiranja blaga in storitev.

8. Način plačila za opravljene storitve bosta kon-
cedent in koncesionar uredila s koncesijsko pogodbo.

Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo v 
skladu s proračunskimi možnostmi za leto 2021 in 2022. 
Koncesionar lahko pridobi sredstva za opravljanje posa-
mezne javne službe v skladu z uredbo, javnim razpisom 
in koncesijsko pogodbo.
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– ima ustrezne strokovne reference o delu na po-
dročju varstva potrošnikov, ki ne smejo biti starejše od 
treh let za vsako koncesijo posebej,

– zagotavlja ločena stroškovna mesta za posa-
mezne naloge vsake koncesije in drugih nalog, ki jih 
morebiti izvaja,

– zagotavlja storitev koncesije na območju celotne 
Republike Slovenije.

Prijava, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne.
10. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih 

strokovna komisija odpre, so informacije javnega znača-
ja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslov-
no skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo 
za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. 
Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posame-
zen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se 
ne more nanašati na celotno prijavo.

11. Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna vi-
šina razpisanih sredstev je do 100.000,00 EUR za leto 
2021 in do 100.000,00 EUR za leto 2022. Vrednost 
sredstev za posamezno proračunsko leto in njihovo iz-
plačilo sta odvisna od sprejetega Proračuna Republike 
Slovenije za posamezno leto in od programa ministrstva 
za ta namen. Sredstva med posameznimi proračunskim 
leti niso prenosljiva. Sredstva za koncesijo bremenijo 
proračunsko postavko 192910 – Izvajanje programa 
varstva potrošnikov, konto 4135 – Tekoča plačila drugim 
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki, proračuna RS.

12. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo po-
tekalo dne 11. 11. 2020 ob 11. uri na lokaciji Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 
1000 Ljubljana, sejna soba v 2. nadstropju. Strokovna 
komisija bo vse pravočasne in pravilno označene prijave 
odprla, pri čemer bo navedeno dokumentirala v zapis-
niku o odpiranju prijav. Komisija sme od prijaviteljev, 
poleg zahteve za formalno dopolnitev prijave, zahtevati 
pojasnila, da bi si pomagala pri pregledu, primerjavi in 
vrednotenju prijave. Komisija sme zahtevati le take do-
polnitve prijav, s katerimi se odpravijo manjša odstopa-
nja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem 
primeru ne vplivajo na vsebino prijave in ocenjevanje ter 
razvrščanje posamezne prijave skladno s postavljenimi 
merili za izbor koncesionarja. Komisija sme v soglasju 
s prijaviteljem popraviti računske napake, ki jih odkrije 
pri pregledu.

13. Obveščanje o izboru koncesionarja: o podelitvi 
koncesije odloči Vlada Republike Slovenije z upravno 
odločbo v roku 90 dni od datuma odpiranja prijav na 
javni razpis. Odločba o izbiri koncesionarja se izda z 
omejenim rokom veljave. Čas veljavnosti odločbe se 
določi v njenem izreku. Če v tem času ne pride do 
sklenitve koncesijske pogodbe, odločba o izbiri prene-
ha veljati. Z izbranim prijaviteljem bo koncedent sklenil 
koncesijsko pogodbo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 6316-10/2020-33 Ob-3033/20

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 
65/19 in 78/20) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 
– ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene 

literature v letu 2020
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: ARRS).

2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenje-

vanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v na-
daljnjem besedilu: Pravilnik);

– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise 
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno preči-
ščeno 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, 631-2/2013-53 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, 
6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z 
dne 14. 9. 2020 in 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020 
(v nadaljnjem besedilu: Metodologija).

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa 

mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk 
podatkov in nabavnih konzorcijev za elektronski dostop 
do vsebin v celotnem besedilu, z namenom zagotavlja-
nja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in 
strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobra-
ževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji in 
ugodnostim objavljanja v odprtem dostopu, če so te del 
sklenjenih konzorcijskih pogodb za nabavo mednarodne 
znanstvene literature v celotnem besedilu.

Nabavni konzorciji se prijavljajo kot celota, posa-
mezni prijavitelji prijavljajo samo tiste serijske publikaci-
je, ki niso del prijavljenih nabavnih konzorcijev. Konzorcij 
se lahko prijavi tudi tako, da je koordinator prijavitelj, 
druge članice konzorcija pa so soprijavitelji. Konzorcij 
prijavi vse serijske publikacije, ki so del nabavnega 
konzorcija, in v prijavno vlogo vključi razdelitev sredstev 
po članicah, ki bodo sodelovale pri nabavi teh serijskih 
publikacij, na temelju razdelitve sredstev v letu 2019.

4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 

okvirno 4.200.000,00 EUR. Realizacija je vezana na 
zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 
2020.

Okvirna višina sredstev se razdeli na nabavne kon-
zorcije serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podat-
kov v okvirni višini 3.840.000,00 EUR ter naročil po-
sameznih naslovov serijskih publikacij v okvirni višini 
360.000,00 EUR.

ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila 
pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih mož-
nosti.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so 

javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov 
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Eviden-
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ca RO) pri ARRS, če imajo svoje ali skupne knjižnice. 
Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo 
opravljati informacijske storitve za širši krog uporabni-
kov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. 
Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visoko-
šolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko 
prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem 
besedilu: prijavitelji).

5.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni 
razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažu-
rirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in med-
narodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta 
informacijskih znanosti v Mariboru.

5.3. Prijava mora temeljiti na podlagi založniških 
cenikov ali pridobljenih ponudb. Predvidene cene naročil 
morajo biti evidentirane v sistemu COBISS.SI.

5.4. Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do 
višine ponudb iz predloženega seznama.

6. Kriteriji za ocenjevanje prijav in največje število 
točk za posamezen kriterij

Kriteriji za ocenjevanje Največje 
št. točk

Relevantnost podporne dejavnosti 16

Kakovost prijave podporne dejavnosti 15

Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja 
in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav

3

Kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja 6

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot 
ga določata Pravilnik in Metodologija.

7. Prednost pri sofinanciranju
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstve-

noraziskovalne vede.
V primeru novih prijaviteljev imajo prednost pri so-

financiranju nakupa mednarodne znanstvene literature 
tisti, katerih pospešeni razvoj je v javnem interesu Re-
publike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni 
razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike 
Slovenije in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je 
treba v javnem interesu pospešeno razvijati, oziroma 
uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija novo 
raziskovalno-razvojno področje.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo za 
izvedbo nakupov v letu 2020, za plačilo licenčnin, na-
ročil mednarodnih serijskih publikacij in mednarodnih 
zbirk podatkov ter stroškov konzorcijev za elektronski 
dostop do vsebin.

9. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil 
o izpolnjevanju pogojev

Prijava na javni razpis mora vsebovati:
9.1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: 

ARRS-RI-ML-01-2020 – Prijavna vloga za sofinancira-
nje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarod-
nih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski 
dostop do vsebin v celotnem besedilu.

9.2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in 
sicer:

a. za posamezne prijave, seznam za naročilo in so-
financiranje predlaganih mednarodnih serijskih publika-
cij (obrazec Tuje serijske publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz 
sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe teh publikacij 
v letu 2019 oziroma,

b. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih 
mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje zbirke podat-
kov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika 
uporabe zbirk podatkov v letu 2019 oziroma,

c. seznam serijskih publikacij, ki se uporabijo za 
oceno konzorcijske nabave, ki vsebuje podatke o de-
javnikih vpliva, objavah slovenskih avtorjev, in uporabi 
teh publikacij.

Poleg prijavnega obrazca, navedenega v 9.1. točki, 
sta sestavna dela razpisne dokumentacije tudi Metodo-
logija in Pravilnik.

10. Način, oblika in rok za oddajo prijav
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s 

prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov 
razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v 
papirni obliki na naslov ARRS, pri čemer je za identič-
nost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prija-
vitelj.

b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojni-
cah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanci-
ranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 
2020« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v 
glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov 
ARRS do vključno petka, 23. 10. 2020, do 12. ure. Kot 
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporoče-
no po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno petka, 
23. 10. 2020, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z 
oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje 
nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020« 
je lahko le ena prijava.

c. Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo biti 
enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji posre-
dovati do vključno petka, 23. 10. 2020, do 12. ure.

d. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki so v navede-
nem roku oddane v obeh zahtevanih oblikah.

e. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala 
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na 
ARRS v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne doku-
mentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni 
dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo 
upoštevala.

f. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
(glej točko b) komisija za odpiranje ne bo obravnavala 
in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijavi-
telju (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati 
prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo 
obravnavane v skladu s Pravilnikom.

11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo v torek, 27. 10. 2020, ob 10. uri, v sejni sobi, v 
3. nadstropju Javne agencije za raziskovalno dejavnosti 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno ozna-
čene prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni v osmih dneh od sklepa direktorja 
o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne 
znanstvene literature.

13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijav-
ni obrazec z razpisno dokumentacijo bodo od dneva 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni 
na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). 
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se lahko 
dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agen-
cije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Blei-
weisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

14. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko 
zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskoval-
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no dejavnost Republike Slovenije pri Lili Lučić oseb-
no ali po tel. 01/400-59-13 ali po elektronski pošti: 
lili.lucic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 6316-13/2019-3 Ob-3046/20

Na podlagi 179. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 
79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: Pravilnik o po-
stopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskoval-
ni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19 
– ZRRD-D), Metodologije ocenjevanja prijav za raz-
pise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno 
prečiščeno besedilo št. 4, št. 6319-2/2013-39 z dne 
11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 
št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 
z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 
št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 
z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 
2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 
št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-
2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z 
dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 
z dne 13. 5. 2019, št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 
2019, št. 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 
št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, št. 6319-2/2013-57 
z dne 3. 2. 2020, št. 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 in 
št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, poglavje K – Do-
mače periodične poljudnoznanstvene publikacije (v na-
daljnjem besedilu: metodologija) in v skladu z nacional-
no strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in 
raziskovalnih podatkov v Sloveniji, Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih 

poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
like Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadalj-
njem besedilu: agencija).

2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdaja-

nja periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nada-
ljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja perio-
dičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino.

Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudno-
znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v 
tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja 
in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

– pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in 
javnosti za znanost in tehnologijo ter za širjenje splošne 
znanstvene in tehnične kulture;

– pomembne za formalno izobraževanje (predvsem 
osnovno- in srednješolsko);

– pomembne za razvoj slovenske poljudnoznan-
stvene terminologije;

– dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu 
ustvarjajo slovenski avtorji.

3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter 
način za porabo dodeljenih sredstev

Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 
2021–2022.

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa v ob-
dobju 2021–2022 znaša 180.000,00 EUR. Javni razpis 
bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, 
za katerega so dodeljena.

Sofinanciranih bo do 18 publikacij.
Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem raz-

pisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru 
proračunskih možnosti.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskoval-

nih organizacij pri agenciji,
– založbe (pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo 

z zalaganjem knjig, revij),
– društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij 

v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti 
(kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo 
v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, 
se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem 
interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne eviden-
ce in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_regi-
stri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno),

– pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne 
osebe Slovencev po svetu.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljena publikacija je poljudnoznanstvena pu-

blikacija in izhaja že najmanj eno leto pred javnim raz-
pisom;

– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu 
pred objavo razpisa;

– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj 
s kazalom vsake številke in s povzetkom);

– publikacija ima ustrezno ISSN številko;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev 

sofinanciranja;
– na javni razpis lahko odda samo eno prijavno 

vlogo za posamezno publikacijo;
– za isti namen in z istim revijalnim programom 

še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne 
bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de 
minimis«;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali pri-
silnega prenehanja;

– publikacije, katerih izdajo sofinancira agencija, 
se morajo predstaviti v spletnem mediju; obvezna je 
oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in 
univerzitetni knjižnici za objavo na javno dostopnem 
portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si takoj ob 
izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke (navo-
dila za oddajo so dostopna na http://www.dlib.si/docu-
ments/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf).

Agencija pri vsaki formalno popolni prijavi preveri 
upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev, pri čemer lahko pridobi mnenje strokovne komisije, 
pristojne za ocenjevanje prijav. Prijava, pri kateri niso 
izpolnjeni vsi razpisni pogoji, se zavrne s sklepom, ki ga 
izda direktor agencije.

6. Postopek ocenjevanja, uvrstitev publikacij v ka-
tegorije in izračun sofinanciranja

6.1. Postopek ocenjevanja
Prijave ocenjuje strokovno telo, ki ga imenuje Znan-

stveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA).
Kriterij in kazalniki, ki se upoštevajo pri ocenjevanju 

prijav za sofinanciranje poljudnoznanstvenih publikacij, 
so določeni v Pravilniku o postopkih, merila za njihovo 
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vrednotenje in natančen način izračuna sofinanciranja 
za posamezno poljudnoznanstveno publikacijo, so kon-
kretizirani v metodologiji.

Strokovno telo ocenjuje prijave na podlagi kriterija 
»Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe 
pričakovanih rezultatov raziskav«. Za ocenjevanje po 
kriteriju »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in 
uporabe pričakovanih rezultatov raziskav« se uporablja-
jo naslednji kazalniki, navedeni v Tabeli A:

Tabela A
Kazalniki Možno število točk
A. Povezava s formalnim izobraževanjem (predvsem z osnovno- in srednješolskim) 25
– velika 25
– srednje velika 15
– manjša 5
– ni povezave 0
B. Pomen za spodbujanje zanimanja javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje 
splošne znanstvene in tehnične kulture 

25

– velik 25
– srednje velik 15
– manjši 10
– ni pomena 0
C. Pomen za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije 15
– velik (dvojezična izdaja, posebni terminološki kotiček) 15
– srednje velik 10
– manjši 5
– ni pomena 0
D. Zastopanost (delež) slovenskih avtorjev 20
– velika (preko 80 %) 20
– srednje velika (med 50 % in 80 %) 10
– manjša (manj kot 50 %) 5
– ni zastopanosti 0
E. Dostopnost na internetu 15
– vsi članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo 15
– nekateri izbrani članki (lahko s časovnim zamikom do največ pol leta) in kazalo 10
SKUPAJ 100

Strokovno telo izračuna aritmetično povprečje šte-
vila točk za vsak kazalnik (seštevek vseh točk/število 
ocenjevalcev). Skupno število doseženih točk se izra-
čuna s seštevkom aritmetičnega povprečja števila točk 
za vsak posamezen kazalnik. Skupaj je možno dobiti 
največ 100 točk.

6.2. Uvrstitev prijav v kategorije
Na podlagi doseženih točk ocenjevanja se prijava 

uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer se v:
– I. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 91 in 

100 točkami;
– II. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 60 in 

90 točkami;
– III. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene z manj kot 

60 točkami.
Prijavam, uvrščenim v I. in II. kategorijo, se odobri 

sofinanciranje, prijavam, uvrščenim v III. kategorijo, se 
ne odobri sofinanciranje.

6.3. Faktor sofinanciranja prijav
Faktor sofinanciranja izračunane višine sofinancira-

nja prijave iz I. in II. kategorije je določen po posameznih 
kategorijah, kot izhaja iz Tabele B.
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Tabela B

Kategorija Število točk Faktor sofinanciranja (O)
I 91–100 1
II 60–90 0,75

6.4. Izračun višine sofinanciranja
Za izračun višine sofinanciranja se upoštevajo na-

slednji faktorji:
– število avtorskih pol na zvezek (faktor A);
– naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v 

primeru izključno elektronske izdaje se upošteva obra-
čunsko naklada 250 izvodov) (faktor B);

– število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke 
upoštevamo kot en zvezek) (faktor C);

– priznani stroški na eno avtorsko polo v znesku 
0,103 EUR (faktor D);

– faktor sofinanciranja (faktor O) iz Tabele B.
Znesek letnega sofinanciranja (v nadaljevanju ZLS) 

je produkt faktorjev iz prejšnjega odstavka, in sicer:

ZLS = A · B · C · D · O

ZLS iz tega javnega razpisa ne more biti večji od 
11.000,00 EUR. Višina odobrenega ZLS ne more pre-
segati višine zaprošenih sredstev.

V primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinan-
ciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se iz-
računani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z 
obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.

Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posa-
mezno prijavo:

a) agencija najprej za vse prijave izračuna A · B · 
C · D · O;

b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja 
iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih 
sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se 
upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je 
izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstav-
ka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva iz-
računan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka 
oziroma v primeru, da je izračunan znesek sofinancira-
nja iz točke a) tega odstavka višji od 11.000,00 EUR, se 
upošteva znesek 11.000,00 EUR; v primeru, da je izra-
čunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka 
nižji od 11.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek 
sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;

c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega od-
stavka in upoštevajoč omejitve iz točke b) tega odstav-
ka, določi izračunan znesek sofinanciranja;

d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega raz-
pisa) izračunanih zneskov sofinanciranja preseže razpo-
ložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se izračunani 
zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom 
razpoložljivih finančnih sredstev.

Če se obseg publikacije v posameznem letu zmanjša 
za več kot 20 % obsega prijavljenih letnih avtorskih pol, 
agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje tako, da na novo 
izračuna višino sofinanciranja za posamezno leto v skladu 
z izračunom, določenim v točki 6.4. javnega razpisa.

6.5. Upravičeni stroški sofinanciranja
Agencija sofinancira stroške tiska in stroške pripra-

ve na tisk (lektoriranje, oblikovanje in urejanje, stroški 
odpošiljanja; v primeru izdaje na elektronskem medi-
ju se sofinancira stroške lektoriranja ter oblikovanja in 
urejanja). Agencija ne sofinancira avtorskega honorarja 
piscev člankov.

7. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi iz-
vedenega ocenjevanja prijav v skladu z opredeljenimi 

elementi ocenjevanja in izračuna višine sofinanciranja, 
strokovno telo izdela predlog finančno ovrednotenega 
prednostnega seznama prijav za sofinanciranje publi-
kacij in ga posreduje ZSA v obravnavo in potrditev. Na 
podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav za sofinan-
ciranje publikacij, direktor sprejme obrazloženi sklep o 
izboru prijav.

8. Odprti/prosti dostop do recenziranih znanstvenih 
objav

Prijavitelji morajo zagotoviti izdajo znanstvenih ob-
jav in raziskovalnih podatkov v poslovnem modelu, ki 
omogoča odprt dostop do vseh recenziranih znanstve-
nih objav, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno 
financiranih raziskav, v skladu s strategijo odprtega do-
stopa.

Prijavitelji morajo zagotoviti prost dostop do spletnih 
izdaj sofinanciranih digitalnih publikacij.

9. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis je formalno popolna, če 

vsebuje:
– v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan 

prijavni obrazec ARRS-PPP-JR-Prijava-2020 v papirni 
obliki in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski 
obliki,

– en izvod zadnjega letnika publikacije,
– izjavo prijavitelja, da gre za organizacijo, ki se 

ukvarja z zalaganjem knjig, revij (izjava je obvezna le 
če je prijavitelj založba (pravna ali fizična oseba, ki se 
ukvarja z zalaganjem knjig, revij)),

– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis« 
(izjava je obvezna le, če je prijavitelj gospodarska druž-
ba).

10. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter 
opremljenost prijav

a) Rok za oddajo prijav je 3. 11. 2020 do 14. ure. Za 
oddajo prijave v papirni obliki, se kot pravočasne štejejo 
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 
3. 11. 2020 do 14. ure (poštni žig).

b) Prijava na javni razpis mora biti pravočasno 
predložena v enem papirnem izvodu in v enem elek-
tronskem izvodu.

Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na na-

slov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si (kot 
prilogo z nazivom ARRS-PPP-JR-Prijava-2020-Naslov.
doc, kjer je Naslov naslov publikacije; zaradi avtomatič-
ne obdelave podatkov je zaželen format .doc).

Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti 

ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis 
za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstve-
nih periodičnih publikacij v letu 2021 in 2022« ter naziv 
in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako 
je lahko le ena prijava.

c) Nepravočasne in nepravilno označene prijave se 
s spremnim dopisom vrnejo prijavitelju.

Nepopolne prijave bo agencija obravnavala v skla-
du z 20. členom Pravilnika o postopkih. Za nepopolno 
se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela 
formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zah-
tevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne do-
polni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor agencije 
ali oseba, ki jo direktor agencije pooblasti.

11. Datum odpiranja prijav: postopek javnega razpi-
sa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih 
in označenih ovojnic, ki vsebujejo prijave, vodi strokovna 
komisija. Odpiranje bo potekalo predvidoma 5. 11. 2020 
v prostorih agencije, in sicer po vrstnem redu glede na 
datum in čas prispetja prijave.
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12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo 
prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2020.

13. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (Obrazec ARRS-PPP-JR-Prija-

va-2020),
– Obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«.
14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in razpis-
na dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni 
strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri 
Panič ali po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 
12. ure ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-3025/20

Javni razpis
P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjet-

ništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in 

srednje velika podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugo-

dnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slo-
venije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omi-
litev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 
gospodarstvo.

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev program-
skega območja Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in 
programskega območja Kohezijska regija Zahodna Slo-
venija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezij-
ski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.
si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije- o-prijavi-
na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih 

procesov gospodarstva,
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega 

financiranja, ki se kaže predvsem v:
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kre-

dita,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– nižjih zavarovalnih zahtevah.

3. Viri financiranja
Finančni instrument »COVID mikrokrediti« se fi-

nancira:
a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada 

za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvaja-
nje EKP v obdobju 2014–2020/COVID-19, ki jih, v vlogi 
upravljalca skladov, upravlja SID Banka in

b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca 
finančnega instrumenta.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izved-
bo predmetnega javnega razpisa, je 56.629.228,80 EUR, 
in sicer:

– za programsko območje Kohezijske regije Vzhod-
ne Slovenije v višini 25.539.782,19 EUR in

– za programsko območje Kohezijske regije Zahod-
ne Slovenije v višini 31.089.446,61 EUR.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren 

samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani 
kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovor-
nostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja 
v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s 
sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpol-
njuje vse naslednje pogoje:

a) ima status mikro, malega ali srednje velikega 
podjetja;

b) je ustanovljen in deluje po Zakonu o gospodar-
skih družbah (ZGD-1)1;

1 Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB3 z nadaljnjimi 
spremembami

c) na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive 
bolezni COVID-19;

d) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega 
za polni delovni čas2. V število zaposlenih se ne upošte-
va zaposlenih iz programa javnih del;

2 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni dolo-
čen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni 
delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih 
razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s 
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pred-
pisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem 
dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal 
polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za 
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan 
za polni delovni čas.

e) predložiti mora popolno vlogo za financiranje 
in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki 
jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za 
financiranje;

f) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko 
najmanj šest mesecev;

g) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do 
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;

h) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo 
za načrtovane upravičene stroške;

i) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom 
ekonomsko upravičeno3;

3 Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nasta-
nek upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslov-
nih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške 
aktivnosti.

j) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v 
nadaljevanju javnega razpisa;

k) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapad-
lih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev 
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni 
organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, da vlagatelj, ki 
je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če 
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev 
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega 
leta do dne oddaje vloge;

l) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja držav-
nih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 
težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni 
list RS, št. 5/17);

m) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi 
predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč raz-
glasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
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n) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izreče-
na globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 
23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) 
zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;

o) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike 
Sklada, s področja upravljanja tveganj.

Za opredelitev velikosti v mikro, malo ali srednje 
veliko podjetje se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe 
Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge I 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da 
se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali po-
vezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila 
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov 
in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih 
računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje 
vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se pri-
štejejo podatki za vsako partnersko podjetje.

Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni 
poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v 
težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 
18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih 
okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):

– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prene-
senimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklica-
nega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prene-
senega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;

– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prene-
senimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala 
iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v 
breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz 
prevrednotenja;

– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali 
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za 
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi 
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilno prenehanje.

Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od nasled-
njih okoliščin:

– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgu-
bami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih član-
skih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prene-
senega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;

– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali 
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za 
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi 
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilno prenehanje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo 
registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja 
področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo 
o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni 
list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):

– A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05: Pridobivanje premoga,
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in 

mehkužcev,
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,

– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z 

živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tobačnimi izdelki,
– G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržni-

cah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L: Poslovanje z nepremičninami,
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
– M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in 

poslovno svetovanje,
– R 92: Prirejanje iger na srečo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene 

dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov 
oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne 
igre na srečo in igralnice ter pornografijo;

b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali teh-
nične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gen-
sko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi 
živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni za-
gotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega sveta 
za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in 
ostale znanstvene namene;

c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge de-
javnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma 
so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS;

d) letališke infrastrukture, razen če so povezane 
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne 
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva 
na okolje;

e) naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi 
2003/87/ES4.

4 UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32–46

4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnje-

vati vse naslednje pogoje:
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega po-

ročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem na-

črtovanih, prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v vlogi,
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev 

podjetniške aktivnosti5,

5 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi 
primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot 
povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane 
vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot 
razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo 
izboljšanje.

d) imeti predvideno poslovanje z dobičkom, in sicer:
– v obdobju od leta 2021 do 2024 (velja za prijavne 

roke do vključno 8. 4. 2021) oziroma
– v obdobju od leta 2022 do 2025 (velja za prijavne 

roke od vključno 27. 5. 2021),
e) imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok, in 

sicer:
– v obdobju od leta 2021 do 2024 (velja za prijavne 

roke do vključno 8. 4. 2021);
– v obdobju od leta 2022 do 2025 (velja za prijavne 

roke od vključno 27. 5. 2021).
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 

25.000 EUR.
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Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih 
stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. 
Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 
6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe 
ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlo-
stjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6-mesečnega EURIBORA 
(spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. 
(fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbe-
na obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan 
črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne po-

godbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene 

stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi 

vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno 
kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve 
kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).

Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžni-
ško upniškega razmerja6.

Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo 
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki 
so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kan-
didiranja«.

6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7-2 

2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021« je dostopen 
na ePortalu Sklada;

(2) Obvezne priloge:
a) zadnji računovodski izkazi v originalni obliki, ki so 

bili uradno oddani na AJPES (za prijavne roke do vključ-
no 8. 4. 2021 se upoštevajo računovodski izkazi za leto 
2019; za prijavne roke od vključno 27. 5. 2021 dalje pa 
se upoštevajo računovodski izkazi za leto 2020);

b) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih7;

6 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med 
upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v ka-
terem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti 
iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmete-
nih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev 
(sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 
6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po 
odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravi-
čenih stroškov.

5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni 

omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 
25.000 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (na-

kup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (na-

kup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki 

iz in na plačo oziroma za s.p-je prispevke za socialno 
varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, 
stroški prehrane med delom),

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravi-
čene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za 
cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in ob-
nove poslovnih nepremičnin.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po trž-
nih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško 
povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju 
na osnovi že plačanih obveznosti.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih 
kreditov kreditojemalca.

Kredit se ne sme porabiti za z izvozom poveza-
ne dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejav-
nostjo.

7 Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brez-
plačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko 
staro največ 15 dni, glede na datum oddaje vloge.

c) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali 
eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske 
družbe, samostojne podjetnike in zadruge:

– na podlagi letnega poročila za leto 2019 (za pri-
javne roke do vključno 8. 4. 2021) oziroma

– na podlagi letnega poročila za leto 2020 (za pri-
javne roke od vključno 27. 5. 2021 dalje);

d) vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavlje-
nosti osebe;

e) vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko 
tvegano državo;

f) izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za 
potrebe preverjanja podatkov pri FURS«;

g) dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni 
COVID-19 na poslovanje podjetja v obdobju od febru-
arja 2020 do oddaje vloge na Sklad (npr.: padec čistih 
prihodkov od prodaje; odpovedana naročila kupcev; za-
mude, izpadi ali prekinitve dobav s strani dobaviteljev; 
padec obsega proizvodnje ali opravljanja storitev zaradi 
zmanjšane prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu; 
zaprtje proizvodnih ali poslovno-prodajnih obratov; da 
opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občin-
skim odlokom določeno, da se prodaja storitve oziroma 
blaga zaradi virusa začasno prepove);

(3) Dodatna dokazila:
a) revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kredi-

tojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega 
letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani 
AJPES.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo, vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po pošti po-
zvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopol-
ni le točko 2 a), 2 b), 2 c), 2 f), 2 g) in 3).

Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo 
dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Skla-
da https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna 
zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 

https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo 

vlog s prilogami na ePortal Sklada:
– v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 6. 11.
– v letu 2021: 5. 1., 25. 2., 8. 4., 27. 5., 9. 9., 28. 10. 

in 7. 12.
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Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski da-
tum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravo časno 
prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal 
Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno 
več oddati.

Javni razpis bo odprt do 7. 12. 2021 oziroma do 
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana 
sredstva porabljena pred 7. 12. 2021, bo Sklad objavil 
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 7. 12. 2021 
ali na roke za oddajo vlog po objavi zaprtja javnega raz-
pisa, se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planira-
nega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih 

dni od navedenega roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor 

ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustrezne 
vloge.

Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje 
kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upra-
vičencev:

(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON 

(AJPES),
(3) Lastna udeležba pri nakupu opreme,
(4) Finančni kazalniki:
a) Kapital/obveznosti do virov sredstev,
b) Mikrokredit/čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL)/mikrokredit,
d) Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja 

– EBITDA.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem 
»III. Merila za izbor«.

Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in 
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oce-
ni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda 
predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.

V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več 
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo 
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število 
točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, 
ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim 
redom; kredit/čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni 
limit (PKL)/kredit in finančne obveznosti/EBITDA.

V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlaga-
teljev pridobi enako število točk, bodo imele prednost 
vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se 
sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.

11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpi-

ranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali 
neodobritvi mikrokredita. V primeru, da je oddanih vlog 
na posamezni prijavni rok več kot 250, se rok obravnave 
sorazmerno podaljša.

Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikro-
kredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Uprav-
nem sodišču Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikro-
kredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno 
pogodbo in uredil zavarovanje kredita.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzo-
rec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne 
pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortalu 
www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slo-
venskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 
02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na 
e- naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, državna 
pomoč

13.1 Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na pod-

lagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – 

ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 
27/17 in 13/18 – ZSInv),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 
in 8/10 – ZSKZ-B),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjet-
niškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep 
Vlade RS št. 47602-31/2019/4, z dne 17. 12. 2019 in 
spremembe, sprejete na Vladi RS dne 11. 8. 2020, sklep 
št. 47602-20/2020/3),

– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje 
finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 
(2014-2020)/COVID-19« za kohezijsko regijo Vzhodna 
Slovenija št. 50-66111/20,

– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje 
finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 
(2014-2020)/COVID-19« za kohezijsko regijo Zahodna 
Slovenija št. 50-66121/20,

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljeva-
nju: Uredba 651/2014/EU),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cember 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list Evropske unije L 352/1).

13.2 Državna pomoč
13.2.1 Odobrena državna pomoč za mikrokredite 

do 31. 12. 2020
Mikrokrediti, ki bodo odobreni do 31. 12. 2020, ima-

jo status državne pomoči na podlagi:
Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne 

pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-198 
in na njegovi podlagi Komisiji priglašene sheme pomoči 
(SA.57724), ki jo ministrstvo, pristojno za finance, vodi 
pod št. 0001-5665493-2020, z identifikacijsko št. na-
mena 8066.

8 UL C 91 I, 20. 3. 2020, str. 1–9; UL C 112 I, 4. 4. 2020, 
str. 1–9; UL C 164, 13. 5. 2020, str. 3–15
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Šteje se, da je državna pomoč dodeljena z dnem 
odobritve kredita.

Državna pomoč ne sme biti podeljena kreditoje-
malcu, ki je na dan 31. 12. 2019 kot enotno podjetje 
izpolnjeval pogoje za njegovo opredelitev kot podjetje 
v težavah skladno z 18. točko drugega člena Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014.

Višina podeljene državne pomoči je enaka višini 
glavnice kredita.

Višina državne pomoči, dodeljena enotnemu pod-
jetju s strani vseh dajalcev državne pomoči, ne sme 
preseči 800.000 evrov.

Če je kredit namenjen istim upravičenim stroškom, 
ki se deloma krijejo že s pomočjo na podlagi uredb o 
skupinskih izjemah ali na podlagi uredb o pomoči de 
minimis, kredit, povečana za višino teh pomoči, ne sme 
presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska po-
moči, kot je določen v relevantni uredbi o skupinskih 
izjemah.

13.2.2 Odobrena državna pomoč za mikrokredite 
po 1. 1. 2021

Mikrokrediti, ki bodo odobreni po 1. 1. 2021, imajo 
status državne pomoči na podlagi de minimis, skladno 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/20139 ter sheme po-
moči de minimis, priglašene ministrstvu, pristojnemu 
za finance (št. priglasitve M003-5665493-2018; M003-
5665493-2018/I). Predvideno trajanje sheme sovpada z 
obdobjem veljavnosti Uredbe Komisije.

stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-
ve 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi 
osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Uli-
ca kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, 
spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@
podjetniskisklad.si.

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo 
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: 
gdpr@podjetniskisklad.si.

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za 
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo 
osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska šte-
vilka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo 
končnega upravičenca.

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: 
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.

Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih 
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpek-
cije, revizijske družbe in računsko sodišče.

Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike 

Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.
si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva dostop, dopol-
nitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave 
ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podat-
kov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos 
podatkov.

Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi 
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdeluje-
jo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri 
Informacijskemu pooblaščencu.

Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo 
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa ozi-
roma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju 
pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo 
državo in mednarodno organizacijo

Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU 
– EIF in ali EK.

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-3051/20

Fundacija za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju 
FIHO), Stegne 21/c, Ljubljana, na podlagi Zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni 
list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12, 
29/17 ZŠpo-1, v nadaljevanju ZLPLS), Pravil fundacije 
za financiranje invalidskih in humanitarnih organiza-
cij v RS (Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05, 23/08 
in 9/09, v nadaljevanju Pravila FIHO), Pravilnika o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
RS (Uradni list RS, št. 92/98, 45/05, 23/08, 6/09, v na-
daljevanju Pravilnik FIHO), Navodila za uporabo meril 
pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij (be-
sedilo z dne 2. 10. 2012, v nadaljevanju Navodila) in 
sklepa 14. Korespondenčne seje Sveta FIHO z dne 
7. 10. 2020, objavlja

9 UL L 352, 24. 12. 2013, str. 1.

Če je obrestna mera, ki vključuje vse običajne stro-
ške (provizije, nadomestila), vezane na odobritev in 
spremljanje kredita, ob odobritvi kredita nižja od ekvi-
valenta tržne obrestne mere10, se kredit obravnava kot 
pomoč de minimis.

10 Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno 
obrestno mero, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije 
o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer 
in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6)

Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena kredito-
jemalcu z dnem odobritve kredita (datum sklepa). Sklad 
s kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o višini in 
dnevu dodelitve pomoči de minimis.

Višina pomoči de minimis, skupaj z drugo pomočjo 
de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani dajal-
cev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji v predho-
dnih dveh proračunskih letih in tekočem proračunskem 
letu, glede na leto odobritve kredita, ne sme preseči 
200.000 evrov oziroma 100.000 evrov11, če kreditoje-
malec deluje v komercialnem cestnem prevozu tovora.

11 Če kreditojemalec opravlja komercialne cestne pre-
voze tovora in tudi druge dejavnosti, se za druge dejavnosti 
lahko uporablja zgornja meja 200.000 evrov, v kolikor kredi-
tojemalec skladno z računovodskimi standardi vodi ločene 
računovodske izkaze za dejavnost komercialnega cestnega 
prevoza tovora.

14. Odložilni pogoj: sredstva javnega razpisa se 
lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je iz-
vedeno vplačilo sredstev s strani SID banke (skladno 
s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje fi-
nančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 
(2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna 
Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim spo-
razumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP 
Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za ko-
hezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20)«.

15. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
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javni razpis
za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinan-

ciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev 

invalidskih organizacij ter programov in storitev huma-
nitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav 
oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,

– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humani-

tarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo 

v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje 
urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

2. Višina razpoložljivih sredstev
V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundaci-

je v letu 2021 so tako načrtovana sredstva v skupni višini 
18.700.000,00 EUR, in sicer:

a) za invalidske organizacije: 12.155.000,00 EUR
– od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 

121.550,00 EUR
– za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih 

socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij: 
11.498.450,00 EUR

– in za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdr-
ževanje: 535.000,00 EUR

b) za humanitarne organizacije: 6.545.000,00 EUR
– od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 

65.450,00 EUR
– od tega za splošne dobrodelne organizacije: 

5.167.440,00 EUR
– za organizacije za kronične bolnike: 

913.615,00 EUR
– za organizacije za samopomoč: 220.305,00 EUR
– za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrže-

vanje: 178.190,00 EUR.
Nerazporejena rezervna sredstva se uporabljajo v 

skladu z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko 

prijavijo:
– Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile 

z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o inva-
lidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06 
– ZDru-1)

in
– humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile 

z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o huma-
nitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 
– ZDru-1).

4. Pogoji za financiranje
Iz sredstev FIHO se lahko financirajo oziroma sofi-

nancirajo tiste organizacije, ki izpolnjujejo razpisne po-
goje, poleg tega pa morajo izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da izvajajo najmanj en posebni socialni program 
na državni ravni (invalidske organizacije) ali program na-
cionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdrav-
stveno ogrožene posameznike s celotnega območja 
države (humanitarne organizacije),

– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru 
javne službe,

– da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni 
program za leto 2021, iz katerega so razvidni delovanje 
organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti), progra-
mi in storitve ter morebitne naložbe v osnovna sredstva 
organizacije ter njihovo vzdrževanje,

– da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi 
programov v skladu s 23. členom Pravilnika, če so pre-
jele sredstva v preteklih letih,

– da izvajanje posebnih socialnih programov in 
storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev 
humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v in-
validskih in humanitarnih organizacijah.

5. Dokumentacija, ki je sestavni del vloge
I. Organizacije, ki kandidirajo za sredstva FIHO 

za izvajanje posebnih socialnih programov in storitev 
invalidskih organizacij ter programov in storitev huma-
nitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav 
oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov ter 
za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, 
morajo k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo 
dokumentacijo:

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa invalidske 
organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo 
na razpis),

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa humanitar-
ne organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo 
na razpis),

– fotokopije pogodb ali sklepov o sofinanciranju so-
cialnih programov v letu 2020 s strani ministrstev RS in 
uradov RS ali EU komisije in drugih mednarodnih finan-
cerjev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, v primeru večletnega 
so/financiranja s strani mestnih občin, če so v letu 2020 
prejemale sredstva iz navedenih naslovov,

– fotokopijo potrdila o aktivnem članstvu v organih 
mednarodne organizacije (nivo upravljanja in strokov-
nega sveta), ki je vsebinsko povezano s poslanstvom 
organizacije in sofinanciranjem FIHO (9. člen Pravilnika 
in 19. člen Navodila).

II. V primeru prijave organizacij kandidatk za sofi-
nanciranje naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdr-
ževanje je potrebno k vlogi za pridobitev sredstev prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo za:

a) nakup opreme:
– predračun,
– tehnični opis s prospektom ali skico.
b) pripravljalna dela za naložbe v objekte in zem-

ljišča:
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti 

zaradi izdelave tehnične in druge dokumentacije.
c) investiranje v objekte in zemljišča:
– dokazila o urbanistični in gradbeni urejenosti ozi-

roma lastništvo,
– strokovne ocene o utemeljenosti in možnostih 

za rekonstrukcijo, adaptacijo oziroma dozidavo objekta,
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti 

nakupa objekta ali zemljišča.
d) vzdrževanje objektov in opreme:
– opis investicijskega vzdrževanja objekta oziroma 

opreme,
– strokovna ocena o smotrnosti vzdrževalnih posegov.
6. Način prijave
Organizacije – kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje 

za prijavo na razpis, izpolnijo vlogo v elektronski obliki 
v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na 
spletni strani www.fiho.si. Na istem spletnem naslo-
vu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in 
tehnična navodila za uporabnike spletnega programa 
“FIHO razpisi”.

Organizacije – kandidatke pridobijo uporabniško 
ime in geslo za vnašanje podatkov v spletni program 
“FIHO razpisi” na FIHO, Stegne 21c, Ljubljana, tel. 
01/500-77-00, e-mail: razpis@fiho.si.

http://www.fiho.si/
mailto:info@fiho.si
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Organizacije – kandidatke morajo izpolnjeno vlogo 
v elektronski obliki v spletnem programu FIHO razpis 
potrditi s klikom na gumb »zaključi«, sicer se vloga ne 
bo štela za oddano.

Zaključeno vlogo v spletnem programu »FIHO raz-
pisi«, ki bo imela ustrezno oznako o zaključenosti, je 
organizacija – kandidatka dolžna izpisati na papir in 
ga skupaj s prilogami – dokumentacijo iz I. In II. točke 
5. točke javnega razpisa, podpisano s strani odgovor-
ne osebe organizacije ter žigosano v zaprti kuverti, po 
pošti, priporočeno poslati na naslov: Fundacija za fi-
nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, 
Stegne 21c, 1000 Ljubljana. V zgornjem levem kotu na 
prednji strani ovojnice mora biti navedeno naslednje be-
sedilo: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje 
invalidskih oziroma humanitarnih organizacij«, na zadnji 
strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre za 
invalidsko oziroma humanitarno organizacijo.

Priporočamo, da je na kuverti prilepljen ustrezno 
izpolnjen izpis (označitev pisemske kuverte) razpis-
ne dokumentacije, ki je na voljo v spletnem programu 
»FIHO«.

Invalidske in humanitarne organizacije, ki se na 
razpis prijavljajo prvič oziroma niso bile sofinancirane 
iz sredstev FIHO v letu 2019, morajo v okviru spletne-
ga programa »FIHO razpisi« izpolniti tudi podatke o 
svojem poslovanju v letu 2019 in izvajanju svojih pro-
gramov za leto 2019 v skladu s predpisano klasifikacijo 
uporabnikov in storitev, ki je sestavni del Navodila za 
uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih 
letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih 
organizacij.

Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih se-
stavljajo društva, povezana v zvezo, predložijo enotni 
finančno ovrednoten letni delovni program (drugi odsta-
vek 12. člena Pravilnika).

Enovita društva ne prijavljajo programskih sklopov 
na lokalnem nivoju.

Z oddajo vloge na razpis se vlagatelji v celoti stri-
njajo z vsemi razpisnimi pogoji, določenimi v tem raz-
pisu in splošnih aktih FIHO ter z merili za ocenjevanje 
vlog in pogoji za uporabo sredstev FIHO, določenimi v 
Pravilniku in Navodilu (oba dokumenta sta dostopna v 
poglavju 'Akti' FIHO na www.fiho.si). Na spletni strani 
FIHO so prijaviteljem na voljo tudi vsebinska navodila 
za izpolnjevanje vlog.

Organizacije z oddajo vloge na razpis dovoljujejo, 
da pristojne komisije oziroma organi FIHO preverijo po-
datke o njihovem pravnem statusu z vpogledom v javno 
dostopne registre, evidence oziroma baze podatkov.

V primeru, da vloge organizacij vsebujejo podatke, 
ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, 
opredeljeni kot poslovna skrivnost ali da so vloge (ali deli 
vlog) varovani s pravicami intelektualne lastnine tretjih 
oseb, lahko organizacije to vidno označijo.

7. Rok za prijavo
Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi 

razpisa v Uradnem listu RS.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošto s 
priporočeno pošiljko.

Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, 
se ne bodo upoštevale.

Če organizacija zaradi razlogov epidemioloških raz-
mer zakonitih zastopnikov organizacije, ne bi mogla 
pravočasno oddati vloge za sofinanciranje, lahko s pisno 
prošnjo, ki jo vloži najkasneje sedem dni pred iztekom 
razpisnega roka, zaprosi za podaljšanje roka, če za to 
izkaže opravičene razloge.

Opravičene razloge iz prejšnjega odstavka mora 
organizacija izkazati z ustreznimi dokazili (zdravniško 
potrdilo itd.).

Rok se iz opravičenih razlogov podaljša za največ 
14 dni. O podaljšanju roka se odloči s sklepom.

8. Datum odpiranja vlog
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlo-

gov za razporeditev sredstev FIHO bosta najkasneje v 
15 dneh po poteku razpisnega roka iz prvega odstavka 
točke 7 odprli pravočasno prispele vloge in ugotovili, ali 
izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 9.

9. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovo-
ra na zapisnik

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlo-
gov za razporeditev sredstev FIHO bosta pri odpiranju 
vlog preverili:

– pravočasnost posredovane vloge,
– izpolnjevanje pogojev za prijavo in financiranje,
– popolnost dokumentacije in
– ali je vloga pravilno označena.
Če komisiji ugotovita, da je dokumentacija posame-

znega vlagatelja popolna, vendar določeni podatki niso 
jasni ali točni, zahtevata, da jo vlagatelj dopolni. Rok za 
dopolnitev je 7 dni od vročitve pisne zahteve po dopol-
nitvi (prvi odstavek 17. člena Pravilnika). Če vlagatelj v 
roku ne dopolni dokumentacije, se šteje, da odstopa od 
vloge. Taka vloga se v postopku razporejanja sredstev 
ne upošteva ter se jo vrne vlagatelju (drugi odstavek 
17. člena Pravilnika).

O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki 
bo vseboval:

– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– seznam vseh vlog po vrstnem redu odpiranja vlog 

s polnim imenom vlagatelja,
– seznam nepravočasnih vlog,
– seznam vlog, ki niso pravilno označene,
– seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa,
– seznam vlog s popolno dokumentacijo, vendar z 

nejasnimi oziroma netočnimi podatki,
– seznam vlog z nepopolno dokumentacijo,
– pouk o pravici do ugovora.
Vloge, ki ne bodo:
– pravočasne
– pravilno označene,
– ne izpolnjujejo razpisnih pogojev,
– ne izpolnjujejo pogojev za financiranje,
– vsebujejo nepopolno dokumentacijo,

bodo izločene iz nadaljnje obravnave in vrnjene orga-
nizaciji. Razlogi za izločitev bodo navedeni v zapisniku.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju vlog poslan 

vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so 
vložile zahtevke za pridobitev sredstev FIHO za leto 
2021. Vlagatelj lahko v roku 7 dni od prejema zapisnika 
pri Nadzornem odboru FIHO vloži ugovor na zapisnik. 
Nadzorni odbor FIHO bo o ugovoru odločil v 10 dneh od 
dneva prejema ugovora. Odločitev Nadzornega odbora 
o ugovoru na zapisnik je dokončna.

10. Ocenjevanje in priprava predloga za razporedi-
tev sredstev FIHO

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlo-
gov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in hu-
manitarnim organizacijam bosta na podlagi določil Pra-
vilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in 
v skladu z Navodilom ocenili prispele vloge organizacij 
ter pripravili predlog razporeditve sredstev fundacije za 
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leto 2021 in ga posredovali v razpravo in odločitev Sve-
tu FIHO. Pravilnik in Navodilo sta dostopna na spletni 
strani FIHO www.fiho.si v rubriki Akti FIHO.

V primeru, da svet FIHO ne bo sprejel dokončnega 
sklepa o razporeditvi sredstev na posamezne invalidske 
in humanitarne organizacije, bo organizacijam, ki so pre-
jemale sredstva v letu 2020, mesečne akontacije v letu 
2021 začasno izplačevala v višini dvanajstine zneska, ki 
je bil odobren v preteklem letu za programe in delovanja, 
dokler se z novim sklepom ne odobri drugače.

11. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev in po-
godbe o medsebojnih razmerjih

Sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije 
za leto 2021 bodo invalidske in humanitarne organiza-
cije prejele v 15 dneh od odločitve na seji Sveta FIHO. 
Zoper sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev, s ka-
terim bo odločeno o posamezni vlogi na javni razpis, 
lahko invalidska oziroma humanitarna organizacija v 
roku 15 dni po prejemu vloži pritožbo na Nadzorni odbor 
FIHO, ki bo tudi odločal o pritožbi.

Invalidskim in humanitarnim organizacijam, kate-
rim bodo dodeljena sredstva, bo po dokončnosti sklepa 
Sveta FIHO poslana v podpis pogodba o medsebojnih 
razmerjih in obveznostih v zvezi s financiranjem in upo-
rabo dodeljenih sredstev skladno z določili Pravilnika. 
Organizacijam se bodo odobrena sredstva začela na-
kazovati po tem, ko bosta pogodbo podpisali obe po-
godbeni stranki.

12. Izplačila odobrenih sredstev
Odobrena sredstva za izvajanje programov, delo-

vanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne orga-
nizacije v skladu s 6. členom Pravilnika prejemale kot 
mesečno akontacijo, praviloma v razmerju glede na 
dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO.

Če bo dejanski priliv sredstev FIHO v letu 2021 nižji 
ali višji od načrtovanega po finančnem načrtu fundacije, 
bo svet FIHO v skladu s 7. členom Pravilnika sprejel 
sklep o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sredstev.

Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z raz-
pisom so na voljo vsak delovni dan od 9.–11. ure po tel. 
01/500-77-00, elektronski pošti razpis@fiho.si ali oseb-
no v prostorih FIHO.

Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih

organizacij v Republiki Sloveniji

Št. 97-10/2020-2 Ob-3027/20
Na podlagi 1. člena in 3. člena Odredbe o razdelje-

vanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske 
jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa 
dela in finančnega načrta Parka Škocjanske jame, Slo-
venija, za leto 2020, sprejetega na 8. seji Sveta javnega 
zavoda Parka Škocjanske jame dne 6. 2. 2020 in Sklepa 
Ministrstva za okolje in prostor št. 35602-5/2020 z dne 
10. 2. 2020, objavlja javni zavod Park Škocjanske jame, 
Slovenija

javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev v regijskem 
parku Škocjanske jame in njegovem vplivnem 

območju v letu 2020
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park 

Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje izgradnje kanalizacijskega omrežja za vasi Betanja, 
Matavun in Škocjan.

III. Višina in namen sredstev: v skladu s Progra-
mom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov 

JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju 
JZ PŠJ) je višina razpoložljivih sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja, 
30.000,00 EUR.

IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobi vlagatelj, ki:
– je fizična ali pravna oseba, ki bo izvedla ustrezno 

in celovito rešitev izgradnje kanalizacijskega omrežja.
V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko vlagatelji, ki pripravijo celovito 

ponudbo in imajo izdelano projektno dokumentacijo.
V primeru, da bo prispelo več vlog, se sredstva do-

delijo vlagatelju, ki bo pripravil najustreznejšo rešitev od-
vajanja in čiščenja kanalizacijskih voda, ki bo vključevala 
vse že izvedene in načrtovane investicije (biološke čistil-
ne naprave, male čistilne naprave), vse obstoječe vode 
in komponento razvoja in rasti na zadevnem območju.

VI. Prijava na razpis mora vsebovati: izpolnjen obra-
zec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

VII. Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja in 
gradbenega dovoljenja: izbrani vlagatelj (v nadaljnjem 
besedilu: upravičenec) se zaveže, da bo v postopku 
izgradnje kanalizacijskega omrežja v skladu z zakono-
dajo RS pridobil kulturnovarstveno soglasje in gradbeno 
dovoljenje.

VIII. Oddaja prijave: prijave na razpis, skupaj z 
zahtevano dokumentacijo, morajo biti oddane v zaprti 
ovojnici z navedbo točnega naslova vlagatelja na hrbtni 
strani kuverte in napisom »Prijava na javni razpis za 
razdelitev nepovratnih sredstev v regijskem parku Ško-
cjanske jame – kanalizacija« in napisom na naslovni 
strani kuverte: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. 
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi parka: Park 
Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.

IX. Rok za oddajo prijav: skrajni rok za oddajo vlog 
je štirinajsti dan po dnevu objave v Uradnem listu RS, in 
sicer do 15. ure. Vloga mora prispeti v tajništvo javnega 
zavoda, Škocjan 2, 6215 Divača. Glede oddaje vlog 
velja prejemna teorija (kot pravočasna se šteje vloga, 
če je dostavljena v tajništvo javnega zavoda do izteka 
razpisanega roka).

X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela po roku za 

oddajo prijav.
JZ PŠJ bo v osmih dneh od sprejema odločbe o 

odobritvi, zavrnitvi ali zavrženju vloge s tem seznanil 
vlagatelja.

Zoper odločbo je dopustna pritožba pri svetu JZ 
PŠJ. Pritožba se vloži v sedmih dneh na upravi JZ PŠJ, 
Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača. Če je pritožba posla-
na priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če 
je oddana na pošto zadnji dan roka za pritožbo.

XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev: z upra-
vičencem bo JZ PŠJ sklenil pogodbo o dodelitvi sred-
stev predvidoma v mesecu novembru 2020. Sredstva 
bodo nakazana na transakcijski račun upravičenca v 
roku 30 dni od podpisa pogodbe.

XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namen-

sko za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v vaseh Be-
tanja, Matavun in Škocjan. Pogodba o dodelitvi sredstev 
bo vsebovala določbo, da mora prejemnik sredstev z 
deli zaključiti najkasneje do 15. 12. 2020.

V primeru, da upravičenec del ne bo izvedel oziro-
ma realiziral ali bo komisija ugotovila, da so dela slabo in 
nekvalitetno izvedena, bo upravičenec moral nakazana 
sredstva vrniti na transakcijski račun JZ PŠJ, skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sred-
stev do dneva vračila.

http://www.fiho.si/
mailto:razpis@fiho.si
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V primeru, da komisija ne bo razdelila za to name-
njenih finančnih sredstev oziroma, da bo upravičenec 
moral zaradi neizvedbe del ali zaradi slabe in nekvalite-
tne izvedbe del nakazana sredstva vrniti na transakcijski 
račun JZ PŠJ, bo o ostanku in porabi sredstev odločal 
svet zavoda Parka Škocjanske jame na naslednji seji.

XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta 

javni razpis in obrazec za prijavo na voljo na sedežu 
JZ PŠJ.

Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zain-
teresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri 
Marku Požarju na tel. 05/70-82-110.

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

Št. 1225-0001/2018-202 Ob-3002/20
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 

Ravne na Koroškem, na podlagi Odloka o subvencio-
niranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
E – oskrba (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018, 
7/2020), Sklepa o začetku postopka in imenovanju komi-
sije za izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje soci-
alnega servisa E – oskrba št. 1225-0001/2018-202 z dne 
5. 5. 2020 in Sklepa o določitvi višine dohodkov in prihran-
kov upravičencev za subvencioniranje socialnega servisa 
(v nadaljevanju E – oskrba) št. 1225-0001/2018-202 z 
dne 5. 5. 2020, objavlja

javni razpis
za subvencioniranje socialno varstvene storitve 

socialnega servisa (E – oskrba)
1. Predmet poziva: Občina Ravne na Koroškem bo 

subvencionirala socialno varstveno storitev socialne-
ga servisa (E – oskrba) občanom občine pod pogoji iz 
Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve 
socialnega servisa (E – oskrba) (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 52/2018, 7/2020 – v nadaljevanju odlok) 
in tega javnega razpisa, v obliki mesečne subvencije za 
obdobje 24 mesecev.

2. Upravičenci: upravičenci do subvencije so fizične 
osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim pre-
bivališčem v Občini Ravne na Koroškem ter tujci, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo 
na območju občine ter izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa.

3. Razpisni pogoji
Prijavitelji morajo v svoji prijavi predložiti vse do-

kumente, zahtevane v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, 

drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu te-
lesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do 
invalidnine ali so osebe z demenco;

– bivajo sami;
– njihovi dohodki ne smejo presegati cenzusa, ki je 

določen s sklepom župana in znaša 804,36 € in je enak 
dvakratnemu znesku minimalnega dohodka določenega 
z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
ter je skladen s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih 
pomoči v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 57/2019);

– njihovo premoženje in višina prihrankov ne sme 
presegati višine, ki jo določa Zakon o socialno varstve-
nih prejemkih (ZSVarPre).

Dohodki:
Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se 

upoštevajo dohodki in prejemki, prejeti v preteklih treh 
mesecih pred vložitvijo vloge. Ti dohodki so:

– Vsi obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki 
niso oproščeni plačila dohodnine.

Prosilec dohodek izkaže tako, da k vlogi priloži po-
trdilo o prejetih dohodkih in bančne izpiske za pretekle 
tri mesece pred vložitvijo vloge ter z izjavo dovoli občini 
pridobitev potrebnih podatkov pri FURS-u, Upravni enoti 
in morebitnih drugih institucijah, ki jih občina potrebuje v 
okviru upravnega postopka.

4. Višina subvencije
Z Odlokom o proračunu Občine Ravne na Koro-

škem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2018, 
7/2020) so za subvencije za E – oskrbo v letu 2020 
zagotovljena sredstva v višini 5.000 €.

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 
24,40 €/mesečno za obdobje 24 mesecev (nepretrgo-
ma).

Občina Ravne na Koroškem bo zagotavljala sub-
vencijo do izteka 24-mesečnega obdobja, pri čemer bo 
za leta 2020, 2021 in 2022 subvencijo zagotavljala, če 
bodo sredstva za ta namen zagotovljena v sprejetih ob-
činskih proračunih za leta 2020, 2021 in 2022.

V nobenem primeru subvencija ne more biti višja 
kot je mesečni strošek naročnine za storitev E – oskrbe. 
Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stro-
ške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

5. Merila za oblikovanje prednostnega vrstnega 
reda upravičencev

V primeru, da je prejetih več vlog in sredstva ne 
zadoščajo za dodelitev subvencije vsem, se subvencije 
dodelijo tistim upravičencem, ki imajo nižje dohodke 
in prihranke. Dodelitev subvencij poteka po zaporedju 
prednostnega vrstnega reda do porabe sredstev.

Osebe s slabšim socialnim statusom imajo pred-
nost pri pridobitvi subvencioniranja socialno varstvene 
storitve E – oskrba.

6. Ostale določbe
Prejemniki subvencije so dolžni po prejemu odločbe 

v roku, ki bo določen v odločbi o dodelitvi subvencije, 
Občino Ravne na Koroškem pisno obvestiti, ali bodo 
sklenili pogodbo za izvajanje storitve in koristili odobreno 
subvencijo ter podati ustrezna dokazila za vzpostavitev 
storitve, sicer se šteje, da od odobrene subvencije od-
stopajo.

Z upravičenci do subvencije, ki bodo podali pisno 
obvestilo o sklenitvi pogodbe za izvajanje storitve in 
koriščenju odobrene subvencije, občino in izvajalcem 
storitve, se sklene Pogodba o dodelitvi subvencije za 
socialno varstveno storitev E – oskrba, v kateri se ure-
dijo medsebojne pravice in obveznosti.

Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je 
storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo 
o dodelitvi subvencije iz prejšnjega odstavka.

7. Kraj, način in rok prijave
Razpisna dokumentacija bo od 9. 10. 2020 do 6. 11. 

2020 dosegljiva na spletni strani Občine Ravne na Ko-
roškem www.ravne.si pod rubriko objave in novice, javni 
razpisi in objave in v sprejemni pisarni občine.

Občina Ravne na Koroškem si pridržuje pravico, da 
morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot 
popravek na spletni strani največ 10 dni pred zaključ-
kom razpisa.

Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v 
zaprti ovojnici, označene s pripisom »Ne odpiraj – sub-
vencija E-oskrba«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden polni naslov prijavitelja.

Rok za oddajo vlog je do 6. 11. 2020. Šteje se, 
da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka 
oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Rav-
ne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na 
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Koroškem, ali osebno prinesena v sprejemno pisarno 
občine do 13. ure.

Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v 
roku dopolnjene, se s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani do-
bijo na Uradu za splošne in upravne zadeve, pri Darji 
Čepin, višji svetovalki II ali na tel. 02/82-16-022, GSM: 
031/384-137, e-mail: darja.cepin@ravne.si.

8. Izid razpisa: prejete vloge bo komisija odpirala 
predvidoma v roku 2 dni od izteka roka za vložitev pri-
jav. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo, se prijavitelja pozove, da vlogo dopolni 
v roku 5 dni. Občinska uprava izda odločbe o dodelitvi 
oziroma zavrnitvi subvencije in sklepe o zavržbi vlog 
predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 341-1/2020 Ob-3003/20
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, 

na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni obči-
ni Koper (Uradni list RS, št. 50/12) ter sklepa župana 
št. 341-1/2020 z dne 24. 9. 2020, v povezavi z Zakonom 
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – 
odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 
– popr.) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper  
za leto 2020

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

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih, 
katerih lovna površina leži na območju Mestne občine 
Koper, za leto 2020.

Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi:
1. Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in stroj-

na koš nja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za 
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega 
vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega 
drevja in grmovja,

– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za 
divjad,

– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in 
umet nih dupel.

2. Biotehnični ukrepi, kot so:
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri oprav-

ljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in ome-
jevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih ter zaščitnih 
sredstev za preprečevanje škod na kmetijskih površi-
nah,

– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na 
cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

4. Izobraževalni in promocijske ukrepi, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z 

živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razsta-
ve, brošure, srečanja in podobno).

5. Drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skladu s 

koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se na-
haja na območju Mestne občine Koper,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obvez-
ne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vlagatelj mora z 
verodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2020 iz-
vajal aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet 
sofinanciranja, ki so finančno ovrednoteni najmanj v 
višini 50 % vplačanih koncesijskih dajatev. Vlagatelji, ki 
izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev 
glede na delež plačane koncesijske dajatve za preteklo 
leto. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek 
porazdeli med izbrane prijavitelje proporcionalno glede 
na delež lovne površine lovišča, ki leži v občini.

4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev za 
leto 2020 znaša 4.301,85 eur.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji prijave,
– Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– Postopek za dodelitev sredstev,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila prijaviteljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Merila za dodelitev sredstev,
– Obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjeva-

nju pogojev ter obrazec izvedenih ukrepov gospodarje-
nja z divjadjo).

Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Prijavitelji lahko oddajo prijave v sprejemni pisarni 

Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, v času urad-
nih ur ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 
in sicer najkasneje do vključno 21. 10. 2020 (velja da-
tum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji 
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z 
obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani 
ovojnice: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofi-
nanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 
2020 – št. 341-1/2020«.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 
zavržene.

7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 
vlog bo izvedeno v prostorih Mestne občine Koper v 
roku sedmih dni od dneva zaključka razpisa. Odpiranje 
vlog ni javno.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je prijavi-
teljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do za-
ključka tega javnega razpisa, na spletnih straneh Mest-
ne občine Koper (http://www.koper.si) ali v sprejemni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

9. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo 
prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 8 dni od dneva od-
ločitve komisije. Sredstva bodo upravičenci koristili na 
podlagi sklenjenih pogodb.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na 
voljo na sedežu Mestne občine Koper, Urad za gospo-
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darske dejavnosti, okolje in promet, tel. 05/66-46-244 
– kontaktna oseba Valter Kozlovič.

Mestna občina Koper

Št. 1223-1/2020-6 Ob-3010/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja 
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL 
za leto 2021 in/ali za leta od 2021 do 2023: Socialno 

varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana –  
zdravo mesto

I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega raz-
pisa je sofinanciranje projektov in/ali programov (v na-
daljnjem besedilu: programov) nevladnih organizacij in 
javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank 
in občanov Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem be-
sedilu: MOL) ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na 
območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih po-
dročjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi 
elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma 
tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in 
uporabnikov ter splošno preventivne programe varo-
vanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo 
javne službe oziroma katerih financiranje ureja veljavna 
zakonodaja.

II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so programi socialnega 

varstva s področij od točke A.1. do točke A.12. in pro-
grami varovanja zdravja s področij od točke B.1. do 
točke B.5., ki so v skladu z namenom in ciljem javnega 
razpisa.

A. Programi socialnega varstva z naslednjih razpi-
snih področij:

A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se sre-
čujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posle-
dicami ter za brezdomne:

A.1.1. Socialnovarstveni programi namestitvene 
podpore za brezdomne ženske in programi z možno-
stjo namestitve za matere z otroki v stanovanjski stiski 
(materinski dom)

A.1.2. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki 
se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi 
posledicami ter za brezdomne

A.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
A.2.1. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nu-

dijo oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v 
domačem bivalnem okolju

A.2.2. Programi za izobraževanje in informiranje ter 
za samopomoč svojcev dementnih

A.2.3. Dnevni centri za starejše
A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 

zaradi motenj hranjenja
A.4. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 

zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedovoljenimi 
drogami

A.5. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z alkoholom

A.6. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodob-
nimi elektronskimi tehnologijami in spletom

A.7. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različ-
nimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnej-

še življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje 
v skupnost

A.8. Socialnovarstveni programi za ženske in otro-
ke, ki so žrtve nasilja:

A.8.1. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in 
otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne name-
stitve

A.8.2. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in 
otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje, 
opolnomočenje in zagovorništvo

A.9. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s teža-
vami v duševnem zdravju nudijo podporo in omogočajo 
njihovo aktivno vključevanje v skupnost

A.10. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mla-
dostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševa-
nju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno 
vključenost

A.11. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Ro-
minjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno 
vključevanje v skupnost

A.12. Socialnovarstveni programi namenjeni pod-
pori in opolnomočenju LGBT+ oseb

B. Programi varovanja zdravja z naslednjih razpi-
snih področij:

B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji 
zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov

B.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovor-
nem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah

B.3. Programi, namenjeni promociji zdravega nači-
na življenja na področju reproduktivnega zdravja (noseč-
nost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje)

B.4. Programi, namenjeni osveščanju in spodbuja-
nju zdravega odnosa do tobaka, alkohola, zdravil in/ali 
elektronskih tehnologij in spleta oziroma preprečevanju 
njihove škodljive uporabe

B.5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanj-
ševanju poškodb v prometu

Posamezni program je mogoče prijaviti le na enega 
od razpisanih področij (npr. B.2.) oziroma pod-področij 
(npr. A.2.1.), kadar je področje razčlenjeno.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Osnovni pogoji
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, 

ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) 
registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z 
nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nastanitve 
(SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) 
in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svojem statutu/te-
meljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem 
področju, na katerega se prijavlja. Vlagatelju, s katerim je 
imel MOL v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbeno 
razmerje za sofinanciranje programa/-ov s področja so-
cialno varstvo in/ali varovanje zdravja, izpolnjevanje tega 
pogoja ni potrebno dokazovati.

1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko s 
posameznim programom kandidira na naslednja razpis-
na področja: A.2.3., A.11. in B.1. do B.5.

1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju 
MOL.

1.4. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno 
za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo 
ali se zadržujejo na območju MOL.

1.5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidi-
ra na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem ter 
predmetom razpisa.

1.6. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena 
stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene 
vse pogodbene obveznosti do MOL.
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1.7. Vlagatelj v prijavnem obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa ter v 
prilogah na ta javni razpis, navaja resnične podatke, kar 
MOL lahko preveri.

1.8. Program vlagatelja ni program:
1.8.1 ki v vsebinskem, kadrovskem in/ali finančnem 

delu prijave na ta javni razpis ni jasno in nedvoumno 
razmejen od mreže javne službe oziroma storitev/pro-
gramov, katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja 
s področja socialnega varstva in zdravstva,

1.8.2 ki je v pretežni meri namenjen družboslov-
nemu raziskovanju in/ali ugotavljanju oziroma analizi 
potreb potencialnih uporabnikov,

1.8.3 katerega osrednji namen je izvedba taborov 
in/ali letovanj,

1.8.4 ki v pretežni meri vključuje izvajanje specializi-
rane družinske in/ali drugih oblik psihoterapije,

1.8.5 ki se izvaja kot mladinski center/dnevni center 
za mlade ali zgolj v njegovem okviru,

1.8.6 ki se izvaja kot varna soba za injiciranje ne-
dovoljenih drog oziroma program, ki je z varno sobo za 
injiciranje nedovoljenih drog neposredno vsebinsko in 
prostorsko povezan,

1.8.7 z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži,
1.8.8 s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na 

drugem razpisnem področju MOL za leto 2021 in/ali za 
leta od 2021 do 2023,

1.8.9 za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz 
sredstev proračuna MOL za leto 2021 že zagotovljeno 
(vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem 
obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi ene-
ga javnega razpisa za sofinanciranje).

2. Posebni pogoji
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisni področji 

z oznakama A.1.1. in A.8.1:
– program mora omogočati namestitev in je 

uporabnicam/-kom na voljo vse dni v tednu.
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisno področje 

z oznako B.1.:
– v program mora biti vključenih vsaj 

100 otrok/mladostnic/-kov iz vsaj treh različnih organi-
zacij, kar vlagatelj dokazuje s »pisnim soglasjem odgo-
vorne osebe druge institucije oziroma organizacije« (iz 
VIII. točke prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpis-
ne dokumentacije tega javnega razpisa).

IV. Vsebinska in finančna merila za izbor programov 
in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja: vse-
binska in finančna merila za oceno ustreznosti vsebine 
prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev 
sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna komisija (v na-
daljnjem besedilu: komisija) izmed programov, ki izpolnju-
jejo vse razpisne pogoje, predlaga programe za dodelitev 
sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredelje-
na v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa, na-

menjena realizaciji programov s področja »socialno var-
stvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za 
leto 2021 znaša 1.241.000 EUR, in sicer:

A. Programi socialnega varstva: 1.111.000 EUR,
B. Programi varovanja zdravja: 130.000 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja spremembe prora-
čuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2021.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena v letu 2021. 
To velja tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagate-
ljem sklenil večletno pogodbo za leta od 2021 do 2023. 

Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 
2021 za vsako nadaljnje leto sklenil aneks k pogodbi.

VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Za kandidiranje na tem javnem razpisu mora vlaga-

telj posamično vlogo (za vsak program posebej, če jih 
prijavlja več) pripraviti v spletni aplikaciji, ki je dostopna 
na naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si in preko 
spletne strani MOL, www.ljubljana.si.

Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za 
prijavo posamičnega programa na ta javni razpis, mora 
vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni 
obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti 
vse zahtevane priloge. Iz spletne aplikacije se, skupaj z 
elektronsko zaključeno vlogo, natisne tudi stran z ozna-
kami za prvo stran ovojnice.

Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po 
pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna obči-
na Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasne-
je do vključno ponedeljka, 2. 11. 2020, do 12. ure. Za 
pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega 
dne, do 12. ure, oddane s priporočeno pošto (kot točen 
čas oddaje vloge veljajo datum, ura in minuta iz poštne 
nalepke na ovojnici oziroma datum, ura in minuta, jasno 
razvidni na ovojnici, v primeru oddaje vloge pri drugem 
izvajalcu poštnih storitev).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici ter 
na prvi strani obvezno opremljena z naslovom za poši-
ljanje in z oznako:

– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana – 
zdravo mesto 2021: socialno varstvo« (velja za progra-
me, prijavljene na razpisna področja iz točke II.A. tega 
javnega razpisa) oziroma

– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana – 
zdravo mesto 2021: varovanje zdravja« (velja za progra-
me, prijavljene na razpisna področja iz točke II.B. tega 
javnega razpisa).

V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, 
mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na 
naslov, v roku in z ustreznimi oznakami na ovojnici, 
skladno z določili iz te točke javnega razpisa.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije 
in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu 
http://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/pomoc/.

Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani 
MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikaci-
je, prijave na ta javni razpis ni mogoče oddati elektron-
sko, lahko vlagatelj svojo vlogo v celoti izpolni v doku-
mentu, ki bo v tem primeru objavljen na spletni strani 
MOL ter jo MOL pošlje skladno z navodili iz te točke 
javnega razpisa. O morebitnih tehničnih težavah bodo 
prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.

VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju razpisnih pogo-

jev pod III. točko tega javnega razpisa ter v ocenjevanje 
doseganja vsebinskih in finančnih merilih za izbor pro-
gramov pod IV. točko tega javnega razpisa bodo izbrane 
formalno popolne vloge.

Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje na-
slednje pogoje:

– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigo-
sanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vla-
gatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem 
obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis 
odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne 
osebe vlagatelja;

– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko 
prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije tega javnega razpisa.
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IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, 

se bo začelo 5. 11. 2020. V kolikor se zaradi velikega 
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se na-
daljuje naslednji dan.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od za-
ključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po 
VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno 
popolne, v roku petih dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in za-
vrnjenih programih ter zavrženih vlogah na prvi stopnji 
s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te 
sklepe pa župan MOL.

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

je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k 

dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev ter 
na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne 

bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki 
besedila tega javnega razpisa,

– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju do-
seganja skupnih vsebinskih in finančnih meril, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega raz-
pisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri 
kateremkoli od skupnih vsebinskih in finančnih meril od 
točke 1.1. do točke 1.8. prejeli 0 točk.

MOL si pridržuje pravico, da lahko zavrne tudi vloge 
oziroma programe, ki sicer izpolnjujejo vse razpisne po-
goje pod III. točko besedila tega javnega razpisa ter do-
segajo zadostno število točk pri vsebinskih in finančnih 
merilih za izbor programov pod IV. točko tega javnega 
razpisa, če je primerljiv/podoben program drugega vla-
gatelja, obravnavan na istem razpisnem področju tega 

javnega razpisa, pri vsebinskih in finančnih merilih za 
izbor programov prejel višje število točk.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestil o izidu javnega 
razpisa najkasneje v roku 90 dni po zaključku odpiranja 
vlog.

XI. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa, 

vključno s povezavo do spletne aplikacije, je od dneva 
objave dostopna na spletni strani MOL: http://www.ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Osebni prevzem razpisne dokumentacije je možen 
do izteka prijavnega roka, in sicer vsak delovni dan: v 
ponedeljek, torek in četrtek od 8.30 do 16. ure, v sredo 
od 8.30 do 17. ure in v petek od 8.30 do 13. ure, na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič- 
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s tem jav-

nim razpisom so na voljo:
– preko e-pošte, na naslovu ozsv@ljubljana.si ali
– po tel. 01/306-41-00, v času poslovanja organa.

Mestna občina Ljubljana

Št. 3310-47/2020 Ob-3059/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-

no Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
na podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju podukrepa 
Ustanav ljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kme-
tijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 28/18, 46/19 in 129/20; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme »de mi-
nimis« pomoči št. M002-2399253-2018 z dne 24. aprila 
2018 za shemo »de minimis« pomoči »Ustanavljanje 
skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in goz-
darskem sektorju« Ministrstva za finance, Sektorja za 
spremljanje državnih pomoči, objavlja

3. javni razpis za podukrep 9.1
Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev 

v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije  

za obdobje 2014–2020

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega 
razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni 
proizvodi, se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

Višina razpisanih 
sredstev:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 545.411 eurov, ki se razdelijo po 
naslednjih sklopih:
– 200.000 eurov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), in
– 345.411 eurov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije, in sicer:
– 436.328,80 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU;
– 109.082,20 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, 
delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 20 odstotkov.
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Vrsta javnega 
razpisa: Zaprti

Vloga na javni razpis: Vlogo na javni razpis v skladu z 11. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.

Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega 
razpisa: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. novembra 2020 do vključno 22. decembra 2020, 
do 23.59.

Obdobje 
upravičenosti 
podpore:

Obdobje upravičenosti podpore je določeno v prvem in drugem odstavku 8. člena Uredbe.
V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe traja obdobje vlaganja zahtevka za izplačilo 
sredstev od 1. aprila do 31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto, razen za 
zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, ki se vlaga od 1. aprila do 30. junija.

Cilji podukrepa:

Cilji podukrepa so:
– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev 
zahtevam trga;
– skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija 
ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, 
vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;
– oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in 
razpoložljivosti in
– razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov 
inovacij.

Informacije o razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01/580-77-92, Fax.: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si,
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje 
in Čebelarske zveze Slovenije (priloga razpisne dokumentacije).

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen pod-
pore in cilji podukrepa so določeni v 3. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec do podpore je organi-
zacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev iz 4. člena 
Uredbe.

4. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 5., 6., 

13. in 14. členu Uredbe:
– če je upravičenec skupina proizvajalcev, ki je 

priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se izpolnje-
vanja pogojev iz tretjega odstavka 13. člena ter dru-
gega in tretjega odstavka 14. člena Uredbe izkazuje 
s prilogo »Izjava upravičenca, ki je prejemnik pomoči 
de minimis«;

– izpolnjevanja pogoja iz prvega odstavka 14. člena 
Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o že 
dodeljenih javnih sredstvih za isti namen«.

2. Upravičenec izkazuje višino prihodka člana orga-
nizacije ali skupine proizvajalcev iz njegovih knjigovod-
skih evidenc v skladu s 1. ali 2. točko šestega odstavka 
8. člena Uredbe. Vlogi na javni razpis se priloži priloga 
»Izjava upravičenca o višini prihodka člana« in izpis iz 
knjigovodskih evidenc člana organizacije ali skupine 
proizvajalcev.

3. Če gre za sektor gozdni lesni proizvodi, upra-
vičenec v skladu s 3. točko šestega odstavka 8. člena 
Uredbe izkazuje višino prihodka od prodaje gozdnih 
lesnih proizvodov s prilogo »Izjava upravičenca o višini 
prihodkov članov za sektor gozdni lesni proizvodi«.

4. Vsebina razvojnega načrta iz pod a) 1. točke Pri-
loge 1 Uredbe je v skladu z drugim odstavkom 6. člena 
Uredbe podrobneje opredeljena v Prilogi 2, ki je sestavni 
del tega javnega razpisa, in se izkazuje s prilogo »Po-
slovni načrt«. 

5. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni 
dokumentaciji.

5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v 7. čle-

nu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju. 
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2. Če upravičenec za posamezno merilo ne predlo-
ži predpisanih dokazil, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

3. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe se 
med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe 
razpisanih sredstev.

4. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni 
dokumentaciji.

5.1. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec organizacija proizvajalcev:
MERILO Maksimalno število točk
1. SEKTORSKI VIDIK 10
Organizacija proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja 
samooskrbe oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih 
proizvajalcev:
– prašičje meso, 10
– sadje in zelenjava, 9
– mleko in mlečni izdelki. 5
2. EKONOMSKI VIDIK 40
2.1. Število članov organizacije proizvajalcev: 20
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
– od 11 do vključno 27 članov, 12
– od 28 do vključno 31 članov, 14
– od 32 do vključno 37 članov, 16
– od 38 do vključno 40 članov, 18
– več kot 40 članov; 20
b) oljčno olje in namizne oljke in ima:
– od 16 do vključno 62 članov, 12
– od 63 do vključno 75 članov, 14
– od 76 do vključno 88 članov, 16
– od 89 do vključno 100 članov, 18
– več kot 100 članov; 20
c) hmelj in ima:
– od 26 do vključno 50 članov, 12
– od 51 do vključno 57 članov, 14
– od 58 do vključno 64 članov, 16
– od 65 do vključno 70 članov, 18
– več kot 70 članov; 20
č) mleko in mlečni izdelki in ima:
– od 310 do vključno 465 članov, 12
– od 466 do vključno 510 članov, 14
– od 511 do vključno 555 članov, 16
– od 556 do vključno 600 članov, 18
– več kot 600 članov; 20
d) prašičje meso in ima:
– od 31 do vključno 41 članov, 12
– od 42 do vključno 44 članov, 14
– od 45 do vključno 47 članov, 16
– od 48 do vključno 50 članov, 18
– več kot 50 članov. 20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence organizacij proizvajalcev, združenj 
organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s 
pravilnikom, ki ureja evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij 
proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje, ki jo vodi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: Evidenca) na dan vložitve 
vloge na javni razpis.
2.2.  Obseg ali vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev 20
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev:
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 510.000 eurov do vključno 1.600.000, eurov, 12
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 1.600.000 eurov do vključno 
1.900.000 eurov, 14
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– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 1.900.000 eurov do vključno 
2.200.000 eurov, 16
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 2.200.000 eurov do vključno 
2.500.000 eurov, 18
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 2.500.000 eurov; 20
b) oljčno olje in namizne oljke: upošteva se površina oljčnikov (ha), ki jih imajo skupaj v 
uporabi člani organizacije proizvajalcev:
– površina oljčnikov znaša več kot 21 ha do vključno 75 ha, 12
– površina oljčnikov znaša več kot 75 ha do vključno 90 ha, 14
– površina oljčnikov znaša več kot 90 ha do vključno 105 ha, 16
– površina oljčnikov znaša več kot 105 ha do vključno 120 ha, 18
– površina oljčnikov znaša več kot 120 ha; 20
c) hmelj: upošteva se površina hmeljišč (ha), ki jih imajo skupaj v uporabi člani 
organizacije proizvajalcev:
– površina hmeljišč znaša več kot 251 ha do vključno 498 ha, 12
– površina hmeljišč znaša več kot 498 ha do vključno 565 ha, 14
– površina hmeljišč znaša več kot 565 ha do vključno 632 ha, 16
– površina hmeljišč znaša več kot 632 ha do vključno 700 ha, 18
– površina hmeljišč znaša več kot 700 ha; 20
č) mleko in mlečni izdelki: upošteva se letna količina oddanega mleka (v tonah), ki ga 
skupaj oddajo člani organizacije proizvajalcev:
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 41.000 ton do vključno 62.000 ton, 12
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 62.000 ton do vključno 68.000 ton, 14
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 68.000 ton do vključno 74.000 ton, 16
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 74.000 ton do vključno 80.000 ton, 18
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 80.000 ton; 20
d) prašičje meso: upošteva se število prašičev, ki jih imajo skupaj člani organizacije 
proizvajalcev:
– število prašičev znaša več kot 16.000 do vključno 35.000, 12
– število prašičev znaša več kot 35.000 do vključno 40.000, 14
– število prašičev znaša več kot 40.000 do vključno 45.000, 16
– število prašičev znaša več kot 45.000 do vključno 50.000, 18
– število prašičev znaša več kot 50.000. 20
Podatek o obsegu proizvodnje (površina oljčnika, površina hmeljišča, oddana količina 
mleka ali število prašičev) in vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev je 
razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni razpis.
3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI 20
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev je na dan vložitve vloge vključena v:
a) shemo ekološka pridelava in predelava, 15
b) shemo izbrana kakovosti, 10
c) eno izmed naslednjih shem kakovosti: 8
– zaščitena geografska označba oziroma,
– zaščitena označba porekla.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 20 točk.
Izpolnjevanje zahtev iz tega merila se izkazuje s prilogo »Vključenost članov skupine ali 
organizacije proizvajalcev v izvajanje shem kakovosti in prispevek k horizontalnim ciljem« 
(Tabela 1).
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10
Upravičenec je:
a) socialno podjetje, 10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje, 8
c) zadruga, 4
č) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50% poslovni delež, 
kar je razvidno iz evidence AJPES. 2
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. 
Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 
10 točk.
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5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-
okoljska-podnebna plačila iz PRP 2014-2020. Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se 
izkazuje s prilogo »Vključenost članov skupine ali organizacije proizvajalcev v izvajanje 
shem kakovosti in prispevek k horizontalnim ciljem« (Tabela 2). 10
Pravna oseba, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge 
na javni razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži 
veljavni certifikat.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo. 10

5.2. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev:

MERILO Maksimalno število točk
1. SEKTORSKI VIDIK 10
Skupina proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja 
samooskrbe oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih 
proizvajalcev:
– krušna pšenica, 10
– sadje in zelenjava, 9
– grozdje za vino, 5
– meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi, 4
– okrasne rastline, 3
– sladkorna pesa, 3
– krompir. 3
2. EKONOMSKI VIDIK 40
2.1. Število članov skupine proizvajalcev: 20
Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
– od 8 do vključno 20 članov, 12
– od 21 do vključno 23 članov, 14
– od 24 do vključno 27 članov, 16
– od 28 do vključno 30 članov, 18
– več kot 30 članov; 20
b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda in ima: 
– od 31 do vključno 124 članov, 12
– od 125 do vključno 149 članov, 14
– od 150 do vključno 175 članov, 16
– od 176 do vključno 200 članov, 18
– več kot 200 članov; 20
c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi in ima:
– od 31 do vključno 80 članov, 12
– od 81 do vključno 93 članov, 14
– od 94 do vključno 106 članov, 16
– od 107 do vključno 120 članov, 18
– več kot 120 članov; 20
č) sladkorna pesa in ima:
– od 21 do vključno 47 članov, 12
– od 48 do vključno 55 članov, 14
– od 56 do vključno 62 članov, 16
– od 63 do vključno 70 članov, 18
– več kot 70 članov; 20
d) konoplja in ima:
– od 11 do vključno 32 članov, 12
– od 33 do vključno 38 članov, 14
– od 39 do vključno 44 članov, 16
– od 45 do vključno 50 članov, 18
– več kot 50 članov; 20
e) čebelji proizvodi in ima:
– od 16 do vključno 34 članov, 12
– od 35 do vključno 39 članov, 14
– od 40 do vključno 45 članov, 16
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– od 46 do vključno 50 članov, 18
– več kot 50 članov; 20
f) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava in ima:
– od 31 do vključno 68 članov, 12
– od 69 do vključno 79 članov, 14
– od 80 do vključno 90 članov, 16
– od 91 do vključno 100 članov, 18
– več kot 100 članov; 20
g) krušna pšenica in ima:
– od 210 do vključno 420 članov, 12
– od 421 do vključno 480 članov, 14
– od 481 do vključno 550 članov, 16
– od 551 do vključno 600 članov, 18
– več kot 600 članov; 20
h) zelišča in ima:
– od 6 do vključno 13 članov, 12
– od 14 ali 15 članov, 14
– od 16 ali 17 članov, 16
– od 18 do vključno 20 članov, 18
– več kot 20 članov; 20
i) okrasne rastline in ima:
– od 6 do vključno 16 članov, 12
– od 17 do vključno 19 članov, 14
– od 20 do vključno 22 članov, 16
– od 23 do vključno 25 članov, 18
– več kot 25 članov; 20
j) bučno olje in ima:
– od 31 do vključno 41 članov, 12
– od 42 do vključno 44 članov, 14
– od 45 do vključno 47 članov, 16
– od 48 do vključno 50 članov, 18
– več kot 50 članov; 20
k) grozdje za vino in ima:
– od 16 do vključno 23 članov, 12
– od 24 ali 25 članov, 14
– od 26 ali 27 članov, 16
– od 28 do vključno 30 članov, 18
– več kot 30 članov; 20
l) krompir in ima:
– od 21 do vključno 36 članov, 12
– od 37 do vključno 41 članov, 14
– od 42 do vključno 45 članov, 16
– od 46 do vključno 50 članov, 18
– več kot 50 članov. 20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni razpis.
2.2. Obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev 20
Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se skupna površina primerljivih kmetijskih površin 
(v nadaljnjem besedilu: PKP) na katerih člani pridelujejo sadje oziroma zelenjavo:
– skupna površina PKP znaša več kot 21 ha do vključno 91 ha, 12
– skupna površina PKP znaša več kot 91 ha do vključno 111 ha, 14
– skupna površina PKP znaša več kot 111 ha do vključno 130 ha, 16
– skupna površina PKP znaša več kot 130 ha do vključno 150 ha, 18
– skupna površina PKP znaša več kot 150 ha; 20
b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda: upošteva se skupno število GVŽ goveda, ki 
jih imajo v reji člani skupine proizvajalcev:
– število GVŽ znaša več kot 110 do vključno 375, 12
– število GVŽ znaša več kot 375 do vključno 450, 14
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– število GVŽ znaša več kot 450 do vključno 525, 16
– število GVŽ znaša več kot 525 do vključno 600, 18
– število GVŽ znaša več kot 600; 20
c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi: upošteva se skupno število 
GVŽ drobnice ali gojene divjadi, ki jo imajo v reji člani skupine proizvajalcev:
– število GVŽ znaša več kot 61 do vključno 192, 12
– število GVŽ znaša več kot 192 do vključno 228, 14
– število GVŽ znaša več kot 228 do vključno 264, 16
– število GVŽ znaša več kot 264 do vključno 300, 18
– število GVŽ znaša več kot 300; 20
č) sladkorna pesa: upošteva se skupna kmetijska površina, na kateri člani skupine 
proizvajalcev pridelujejo sladkorno peso:
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 76 ha do vključno 309 ha, 12
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 309 ha do vključno 373 ha, 14
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 373 ha do vključno 437 ha, 16
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 437 ha do vključno 500 ha, 18
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 500 ha; 20
d) konoplja: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev 
pridelujejo konopljo:
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 11 ha do vključno 119 ha, 12
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 119 ha do vključno 146 ha, 14
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 146 ha do vključno 173 ha, 16
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 173 ha do vključno 200 ha, 18
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 200 ha; 20
e) čebelji proizvodi: upošteva se število čebeljih družin, ki jih imajo skupaj v reji člani 
skupine proizvajalcev:
– število čebeljih družin znaša več kot 610 do vključno 1.370, 12
– število čebeljih družin znaša več kot 1.370 do vključno 1.580, 14
– število čebeljih družin znaša več kot 1.580 do vključno 1.790, 16
– število čebeljih družin znaša več kot 1.790 do vključno 2.000, 18
– število čebeljih družin znaša več kot 2.000; 20
f) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava: upošteva se:
1. skupna površina PKP članov skupine proizvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, 
ki urejajo ekološko kmetovanje:
– površina PKP znaša več kot 41 ha do vključno 238 ha, 12
– površina PKP znaša več kot 238 ha do vključno 292 ha, 14
– površina PKP znaša več kot 292 ha do vključno 346 ha, 16
– površina PKP znaša več kot 346 ha do vključno 400 ha, 18
– površina PKP znaša več kot 400 ha; 20
2. skupno število GVŽ članov skupine proizvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, 
ki urejajo ekološko kmetovanje:
– število GVŽ znaša več kot 61 do vključno 115, 12
– število GVŽ znaša več kot 115 do vključno 130, 14
– število GVŽ znaša več kot 130 do vključno 145, 16
– število GVŽ znaša več kot 145 do vključno 160, 18
– število GVŽ znaša več kot 160; 20
g) krušna pšenica: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine 
proizvajalcev pridelujejo pšenico:
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 610 ha do vključno 765 ha, 12
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 765 ha do vključno 810 ha, 14
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 810 ha do vključno 855 ha, 16
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 855 ha do vključno 900 ha, 18
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 900 ha; 20
h) zelišča: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev 
pridelujejo zelišča:
– skupna površina PKP znaša več kot 6 ha do vključno 16 ha, 12
– skupna površina PKP znaša več kot 16 ha do vključno 19 ha, 14
– skupna površina PKP znaša več kot 19 ha do vključno 22 ha, 16
– skupna površina PKP znaša več kot 22 ha do vključno 25 ha, 18
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– skupna površina PKP znaša več kot 25 ha; 20
i) okrasne rastline: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev 
pridelujejo okrasne rastline:
– skupna površina PKP znaša več kot 11 ha do vključno 24 ha, 12
– skupna površina PKP znaša več kot 24 ha do vključno 28 ha, 14
– skupna površina PKP znaša več kot 28 ha do vključno 32 ha, 16
– skupna površina PKP znaša več kot 32 ha do vključno 35 ha, 18
– skupna površina PKP znaša več kot 35 ha; 20
j) bučno olje: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev 
pridelujejo buče za namen pridelave bučnega olja:
– skupna kmetijska površina znaša več kot 105 ha do vključno 155 ha, 12
– skupna kmetijska površina znaša več kot 155 ha do vključno 170 ha, 14
– skupna kmetijska površina znaša več kot 170 ha do vključno 185 ha, 16
– skupna kmetijska površina znaša več kot 185 ha do vključno 200 ha, 18
– skupna kmetijska površina znaša več kot 200 ha; 20
k) grozdje za vino: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine 
proizvajalcev pridelujejo grozdje za namen pridelave vina:
– skupna kmetijska površina znaša več kot 31 ha do vključno 96 ha, 12
– skupna kmetijska površina znaša več kot 96 ha do vključno 114 ha, 14
– skupna kmetijska površina znaša več kot 114 ha do vključno 132 ha, 16
– skupna kmetijska površina znaša več kot 132 ha do vključno 150 ha, 18
– skupna kmetijska površina znaša več kot 150 ha; 20
l) krompir: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev 
pridelujejo krompir:
– skupna kmetijska površina znaša več kot 76 ha do vključno 117 ha, 12
– skupna kmetijska površina znaša več kot 117 ha do vključno 128 ha, 14
– skupna kmetijska površina znaša več kot 128 ha do vključno 139 ha, 16
– skupna kmetijska površina znaša več kot 139 ha do vključno 150 ha, 18
– skupna kmetijska površina znaša več kot 150 ha. 20
Podatek o obsegu proizvodnje skupine proizvajalcev (PKP, na katerih se prideluje sadje 
in zelenjava, število GVŽ govedi, število GVŽ drobnice ali gojene divjadi, število čebeljih 
družin, število GVŽ oziroma PKP, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko 
kmetovanje, površine, na katerih se prideluje sladkorna pesa, površine, na katerih se 
pridelujejo buče, površine, na katerih se prideluje konoplja, PKP, na katerih se pridelujejo 
okrasne rastline, PKP, na katerih se pridelujejo zelišča, površine, na katerih se prideluje 
pšenico, površine, na katerih se prideluje grozdje za vino, površine, na katerih se prideluje 
krompir) je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni razpis.
3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI 20
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključena v:
a) shemo ekološka pridelavo in predelava; 15
b) shemo kakovosti izbrana kakovost, 10
c) eno izmed naslednjih shem kakovosti: 8
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla oziroma, 
– registrirana shema kakovosti za vino.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 20 točk.
Izpolnjevanje zahtev iz tega merila se izkazuje s prilogo »Vključenost članov skupine ali 
organizacije proizvajalcev v izvajanje shem kakovosti in prispevek k horizontalnim ciljem« 
(Tabela 1). 
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10
Upravičenec je:
a) socialno podjetje, 10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje, 8
c) zadruga, 4
č) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50% poslovni delež, kar 
je razvidno iz evidence AJPES.

2

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. Seznam 
zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
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5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila iz PRP 2014–2020. Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje 
s prilogo »Vključenost članov skupine ali organizacije proizvajalcev v izvajanje shem 
kakovosti in prispevek k horizontalnim ciljem« (Tabela 2). 10
Pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni 
razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži veljavni 
certifikat. 10
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

5.3. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi:
1. SEKTORSKI VIDIK 10
Sektor gozdni lesni proizvodi je sektor, pri katerem je večje tveganje na prostem trgu 
zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev.
*Skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi se ocenjuje v sklopu z drugimi 
skupinami proizvajalcev. Iz naslova merila sektorski vidik 10 točk pridobi skupina 
proizvajalcev, ki je priznana za sektor krušna pšenica, skupina proizvajalcev iz sektorja 
gozdni lesni proizvodi pa štiri točke.

4*

2. EKONOMSKI VIDIK 40
2.1. Število članov skupine proizvajalcev: 20
Skupina proizvajalcev ima:
– od 16 do vključno 116 članov, 12
– od 117 do vključno 144 članov, 14
– od 145 do vključno 172 članov, 16
– od 173 do vključno 200 članov, 18
– več kot 200 članov. 20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni razpis.
2.2. Vrednost tržne proizvodnje članov skupine proizvajalcev 20
Skupina proizvajalcev ima vrednost tržne proizvodnje:
– več kot 75.000 eurov do vključno 308.000 eurov, 12
– več kot 308.000 eurov do vključno 372.000 eurov, 14
– več kot 372.000 eurov do vključno 436.000 eurov, 16
– več kot 436.000 eurov do vključno 500.000 eurov, 18
– več kot 500.000 eurov. 20
Vrednost tržne proizvodnje se določi kot povprečje skupne višine prihodka od prodaje 
članov v petih koledarskih letih pred letom priznanja, pri čemer se najvišja in najnižja 
skupna višina prihodka od prodaje ne upoštevata. Izpolnjevanje zahteve iz tega merila 
se dokazuje s prilogo »Izjava upravičenca o višini prihodkov članov za sektor gozdni 
lesni proizvodi«.
3. GOZDNO LESNA VERIGA 20
Sedež pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, je v občini z višjo stopnjo 
gozdnatosti, ki znaša:
– več kot 65 odstotkov, 20
– več kot 50 do vključno 65 odstotkov, 16
– več kot 35 do vključno 50 odstotkov, 12
– več kot 20 do vključno 35 odstotkov, 8
– do vključno 20 odstotkov. 4
Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega 
javnega razpisa.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10
Upravičenec je:
a) socialno podjetje, 10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje, 8
c) zadruga, 4
č) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50% poslovni delež, kar 
je razvidno iz evidence AJPES. 2
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. 
Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
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5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20
Najmanj polovica članov skupine je vključenih v shemo za certificiranje gozdov PEFC 
ali FSC. Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje s prilogo »Vključenost 
članov skupine ali organizacije proizvajalcev v izvajanje shem kakovosti in prispevek k 
horizontalnim ciljem« (Tabela 3). 10
Pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni 
razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži veljavni 
certifikat. 10
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. Finančne določbe so določene v 8. in 9. členu 

Uredbe.
2. Vrednost proizvoda iz sektorja kmetijski proizvodi 

iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava je v 
skladu z drugim odstavkom poglavja F. Priloge 2 Uredbe 
določena v poglavju A. Priloge 1, ki je sestavni del tega 
javnega razpisa.

3. Povprečna količina proizvoda na hektar kmetijskih 
zemljišč v uporabi za sektorje sadje in zelenjava, hmelj, 
oljčno olje in namizne oljke, krušna pšenica, zelišča, 
bučno olje, sladkorna pesa, grozdje za vino, krompir 
ter konoplja je v skladu s petim odstavkom poglavja A. 
Priloge 2 Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 tega 
javnega razpisa.

4. Povprečna cena proizvoda iz sektorja iz prejšnje 
točke je v skladu z osmim odstavkom poglavja A. Priloge 2 
Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 tega javnega 
razpisa.

5. Delež oljevitosti za sektor oljčno olje in namizne 
oljke je v skladu s šestim odstavkom poglavja A. Priloge 2 
Uredbe določen v poglavju B. Priloge 1 tega javnega raz-
pisa.

6. Povprečna količina in povprečna cena za sadje in 
zelenjavo sta v skladu z enajstim odstavkom poglavja A. 
Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju B. Priloge 1 tega 
javnega razpisa.

7. Povprečna cena oddanega mleka za sektor mleko 
in mlečni izdelki iz poglavja B. Priloge 2 Uredbe je določe-
na v poglavju C. Priloge 1 tega javnega razpisa.

8. Povprečna cena govejega mesa glede na kate-
gorijo živali je v skladu s prvim odstavkom poglavja C. 
Priloge 2 Uredbe določena v poglavju D. Priloge 1 tega 
javnega razpisa.

9. Povprečna masa zaklanega goveda po kategorijah 
iz drugega odstavka poglavja C. Priloge 2 Uredbe je dolo-
čena v poglavju D. Priloge 1 tega javnega razpisa.

10. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali 
za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali 
gojene divjadi je v skladu z drugim odstavkom poglavja Č. 
Priloge 2 Uredbe določen v poglavju E. Priloge 1 tega 
javnega razpisa.

11. Povprečen prihodek na žival za sektor meso, 
mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi je v 
skladu s šestim odstavkom poglavja Č. Priloge 2 Uredbe 
določen v poglavju E. Priloge 1 tega javnega razpisa.

12. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali za 
sektor prašičje meso je v skladu z drugim odstavkom po-
glavja D. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju F. Priloge 1 
tega javnega razpisa.

13. Povprečna količina medu na čebeljo družino in 
povprečna cena medu sta v skladu s poglavjem E. Prilo-
ge 2 Uredbe določeni v poglavju G. Priloge 1 tega javnega 
razpisa.

7. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge in postopek za dodelitev sredstev 

sta določena v 10., 11., 12. in 15. členu Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe je 

javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto upra-
vičenca, in sicer: 

– sklop A: organizacije proizvajalcev,
– sklop B: skupine proizvajalcev.
3. V primeru, da na posameznem sklopu razpisana 

sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva pre-
razporedijo na drug sklop iz prejšnje točke, na katerem 
zaprošena sredstva presegajo razpisana sredstva.

4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na posamezni sklop javnega razpisa, za katere so na 
razpolago sredstva, dve ali več vlog enako število prejetih 
točk, se v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe 
vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril 
za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik: 10 odstotkov,
– sektorski vidik: 20 odstotkov,
– družbeno socialni vidik: 20 odstotkov,
– vključenost v sheme kakovosti ali gozdno lesna 

veriga: 35 odstotkov,
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 odstotkov.
5. 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 kmetij-
ske 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 Delegira-
no uredbo Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 
2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in 
izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarif-
nih kvot (UL L št. 182 z dne 12. 6. 2020, str. 1) se vloga na 
javni razpis in zahtevek za izplačilo zavrneta, če se ugotovi, 
da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zah-
tev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v 
skladu s cilji podukrepa.

8. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev je določe-

no v 16. in 17. členu Uredbe.
2. Zahtevek za izplačilo sredstev se v skladu s prvim 

odstavkom 16. člena Uredbe vlaga od 1. aprila do vključno 
31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto, 
razen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, ki se vlaga od 
1. aprila do vključno 30. junija.

3. Izpolnjevanje pogoja iz drugega in desetega od-
stavka 16. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Poročilo 
o izvajanju poslovnega načrta«. Poročilo se pripravi za 
preteklo koledarsko leto.
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4. Če gre za organizacijo proizvajalcev iz druge do 
pete alineje tretjega odstavka 8. člena Uredbe, se v skla-
du s sedmim odstavkom 16. člena Uredbe zahtevku za 
izplačilo sredstev priloži prilogo »Izjava o vrednosti tržne 
proizvodnje«, skupaj z izpisom iz knjigovodskih evidenc, s 
katerim se izkaže vrednost tržne proizvodnje organizacije 
proizvajalcev. Če upravičenec trži kmetijske in nekmetijske 
proizvode iz sektorja, za katerega je priznan, se priloži izpis 
iz knjigovodskih evidenc za obe vrsti proizvodov.

5. Prilogi iz tega poglavja sta določeni v razpisni do-
kumentaciji.

9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca 
so določene v 19. členu Uredbe.

10. Objava podatkov o prejemnikih sredstev in varstvo 
osebnih podatkov

1. Objava podatkov o prejemnikih sredstev je določe-
na v 20. 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, ka-
terih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene 
na spletni strani ARSKTRP.

11. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev ali kršitev 

obveznosti so določene v 21. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je dolo-

čeno v 22. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 3: Stopnja gozdnatosti slovenskih občin (vir: Zavod za gozdove Slovenije) 
 
 
ZAŠ. 
ŠT 

IME OBČINE ID STOPNJA 
GOZDNATOSTI (%) 

1. AJDOVŠČINA 001 65 
2. ANKARAN 213 13 
3. APAČE 195 26 
4. BELTINCI 002 18 
5. BENEDIKT 148 27 
6. BISTRICA OB SOTLI 149 39 
7. BLED 003 68 
8. BLOKE 150 53 
9. BOHINJ 004 66 
10. BOROVNICA 005 65 
11. BOVEC 006 53 
12. BRASLOVČE 151 41 
13. BRDA 007 49 
14. BREZOVICA 008 55 
15. BREŽICE 009 36 
16. CANKOVA 152 25 
17. CELJE 011 38 
18. CERKLJE NA GORENJSKEM 012 47 
19. CERKNICA 013 66 
20. CERKNO 014 68 
21. CERKVENJAK 153 29 
22. CIRKULANE 196 35 
23. ČRENŠOVCI 015 28 
24. ČRNA NA KOROŠKEM 016 86 
25. ČRNOMELJ 017 71 
26. DESTRNIK 018 30 
27. DIVAČA 019 66 
28. DOBJE 154 34 
29. DOBREPOLJE 020 76 
30. DOBRNA 155 60 
31. DOBROVA-POLHOV GRADEC 021 67 
32. DOBROVNIK 156 32 
33. DOL PRI LJUBLJANI 022 44 
34. DOLENJSKE TOPLICE 157 86 
35. DOMŽALE 023 36 
36. DORNAVA 024 26 
37. DRAVOGRAD 025 58 
38. DUPLEK 026 34 
39. GORENJA VAS-POLJANE 027 67 
40. GORIŠNICA 028 14 
41. GORJE 207 76 
42. GORNJA RADGONA 029 31 
43. GORNJI GRAD 030 76 
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44. GORNJI PETROVCI 031 47 
45. GRAD 158 41 
46. GROSUPLJE 032 56 
47. HAJDINA 159 8 
48. HOČE-SLIVNICA 160 40 
49. HODOŠ 161 49 
50. HORJUL 162 56 
51. HRASTNIK 034 64 
52. HRPELJE-KOZINA 035 69 
53. IDRIJA 036 78 
54. IG 037 63 
55. ILIRSKA BISTRICA 038 72 
56. IVANČNA GORICA 039 60 
57. IZOLA 040 25 
58. JESENICE 041 68 
59. JEZERSKO 163 77 
60. JURŠINCI 042 30 
61. KAMNIK 043 65 
62. KANAL 044 80 
63. KIDRIČEVO 045 22 
64. KOBARID 046 62 
65. KOBILJE 047 51 
66. KOČEVJE 048 83 
67. KOMEN 049 59 
68. KOMENDA 164 39 
69. KOPER 050 48 
70. KOSTANJEVICA NA KRKI 197 65 
71. KOSTEL 165 83 
72. KOZJE 051 54 
73. KRANJ 052 54 
74. KRANJSKA GORA 053 57 
75. KRIŽEVCI 166 22 
76. KRŠKO 054 43 
77. KUNGOTA 055 32 
78. KUZMA 056 49 
79. LAŠKO 057 60 
80. LENART 058 27 
81. LENDAVA 059 24 
82. LITIJA 060 68 
83. LJUBLJANA 061 46 
84. LJUBNO 062 76 
85. LJUTOMER 063 26 
86. LOGATEC 064 71 
87. LOG-DRAGOMER 208 68 
88. LOŠKA DOLINA 065 84 
89. LOŠKI POTOK 066 80 
90. LOVRENC NA POHORJU 167 82 
91. LUČE 067 75 
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92. LUKOVICA 068 59 
93. MAJŠPERK 069 52 
94. MAKOLE 198 54 
95. MARIBOR 070 37 
96. MARKOVCI 168 13 
97. MEDVODE 071 62 
98. MENGEŠ 072 41 
99. METLIKA 073 52 
100. MEŽICA 074 68 
101. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 169 23 
102. MIREN-KOSTANJEVICA 075 66 
103. MIRNA 212 59 
104. MIRNA PEČ 170 56 
105. MISLINJA 076 73 
106. MOKRONOG-TREBELNO 199 59 
107. MORAVČE 077 53 
108. MORAVSKE TOPLICE 078 36 
109. MOZIRJE 079 65 
110. MURSKA SOBOTA 080 13 
111. MUTA 081 57 
112. NAKLO 082 54 
113. NAZARJE 083 74 
114. NOVA GORICA 084 69 
115. NOVO MESTO 085 58 
116. ODRANCI 086 6 
117. OPLOTNICA 171 45 
118. ORMOŽ 087 26 
119. OSILNICA 088 88 
120. PESNICA 089 16 
121. PIRAN 090 21 
122. PIVKA 091 71 
123. PODČETRTEK 092 38 
124. PODLEHNIK 172 50 
125. PODVELKA 093 78 
126. POLJČANE 200 56 
127. POLZELA 173 50 
128. POSTOJNA 094 67 
129. PREBOLD 174 60 
130. PREDDVOR 095 68 
131. PREVALJE 175 61 
132. PTUJ 096 21 
133. PUCONCI 097 34 
134. RAČE-FRAM 098 30 
135. RADEČE 099 65 
136. RADENCI 100 25 
137. RADLJE OB DRAVI 101 66 
138. RADOVLJICA 102 61 
139. RAVNE NA KOROŠKEM 103 61 
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140. RAZKRIŽJE 176 26 
141. REČICA OB SAVINJI 209 59 
142. RENČE-VOGRSKO 201 50 
143. RIBNICA 104 69 
144. RIBNICA NA POHORJU 177 82 
145. ROGAŠKA SLATINA 106 41 
146. ROGAŠOVCI 105 26 
147. ROGATEC 107 64 
148. RUŠE 108 80 
149. SELNICA OB DRAVI 178 69 
150. SEMIČ 109 78 
151. SEVNICA 110 58 
152. SEŽANA 111 61 
153. SLOVENJ GRADEC 112 62 
154. SLOVENSKA BISTRICA 113 54 
155. SLOVENSKE KONJICE 114 43 
156. SODRAŽICA 179 68 
157. SOLČAVA 180 77 
158. SREDIŠČE OB DRAVI 202 36 
159. STARŠE 115 29 
160. STRAŽA 203 53 
161. SV. TROJICA V SLOV. GORICAH 204 32 
162. SVETA ANA 181 23 
163. SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH 182 23 
164. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 116 33 
165. SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH 210 24 
166. SVETI TOMAŽ 205 33 
167. ŠALOVCI 033 43 
168. ŠEMPETER-VRTOJBA 183 24 
169. ŠENČUR 117 42 
170. ŠENTILJ 118 37 
171. ŠENTJERNEJ 119 47 
172. ŠENTJUR 120 46 
173. ŠENTRUPERT 211 52 
174. ŠKOCJAN 121 42 
175. ŠKOFJA LOKA 122 67 
176. ŠKOFLJICA 123 40 
177. ŠMARJE PRI JELŠAH 124 38 
178. ŠMARJEŠKE TOPLICE 206 39 
179. ŠMARTNO OB PAKI 125 46 
180. ŠMARTNO PRI LITIJI 194 68 
181. ŠOŠTANJ 126 65 
182. ŠTORE 127 56 
183. TABOR 184 63 
184. TIŠINA 010 16 
185. TOLMIN 128 73 
186. TRBOVLJE 129 65 
187. TREBNJE 130 54 
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188. TRNOVSKA VAS 185 24 
189. TRZIN 186 45 
190. TRŽIČ 131 73 
191. TURNIŠČE 132 12 
192. VELENJE 133 52 
193. VELIKA POLANA 187 34 
194. VELIKE LAŠČE 134 70 
195. VERŽEJ 188 21 
196. VIDEM 135 32 
197. VIPAVA 136 65 
198. VITANJE 137 67 
199. VODICE 138 49 
200. VOJNIK 139 51 
201. VRANSKO 189 66 
202. VRHNIKA 140 54 
203. VUZENICA 141 70 
204. ZAGORJE OB SAVI 142 64 
205. ZAVRČ 143 35 
206. ZREČE 144 62 
207. ŽALEC 190 42 
208. ŽELEZNIKI 146 80 
209. ŽETALE 191 58 
210. ŽIRI 147 62 
211. ŽIROVNICA 192 57 
212. ŽUŽEMBERK 193 71 
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Javne dražbe

 Ob-3028/20

Javna dražba
za prodajo stanovanj in počitniške hišice

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18, 79/18; ZSPDSLS-1) ter na podlagi Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije s sedežem v Ljubljani in po-
slovnim naslovom Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: ZZZS), vabi na javno dražbo, katere 
predmet bo prodaja 2 stanovanj in 1 počitniške hišice 
v lasti ZZZS.

Predmet javne dražbe z izklicnimi cenami:

NEPREMIČNINA OSNOVNI OPIS DODATNO IZKLICNA
CENA V €

STANOVANJE 
V MARIBORU
Shakespearova ulica 4
(2-sobno v III. nadstr.;
površina 54,3 m2 
(podatek GURS);
ID znak del stavbe 
681-910-13)

Del št. 13 v stavbi št. 910 
k.o. 681 Pobrežje, s 
pripadajočim deležem na 
skupnih delih stavbe.
Bivalni prostor, balkon 
in klet.
Stanovanje je 
nezasedeno in 
neopremljeno, potrebno 
obnove, brez vknjiženih 
bremen.

Nahaja se v večstanovanjski stavbi, zgrajeni leta 
1964 (podatek GURS), ki je centru mesta Maribor 
– predel Pobrežje; v bližini so trgovina, vrtec, 
OŠ, lekarna, najbližji zdravstveni dom je oddaljen 
približno 2 km, UKC Maribor približno 2,6 km.
V stavbi ni dvigala.
Upravnik: TAMSTAN d.o.o.
Za stanovanje je bila izdelana energetska izkaznica, 
ki velja do 30. 3. 2027 (razred C potrebne toplote za 
ogrevanje).

52.000,00

STANOVANJE NA 
PTUJU
Ulica heroja Lacka 5
(2-sobno v III. nadstr.;
površina 42,7 m2 
(podatek GURS);
ID znak del stavbe 
400-1906-15)

Del št. 15 v stavbi 
št. 1906 k.o. 400 Ptuj, s 
pripadajočim deležem na 
skupnih delih stavbe.
Bivalni prostor in klet.
Stanovanje je 
nezasedeno in 
neopremljeno, potrebno 
(vsaj delne) obnove, brez 
vknjiženih bremen.

Nahaja se v večstanovanjski in poslovni stavbi, 
zgrajeni leta 1961 (podatek GURS), ki je v centru 
Ptuja; v bližini so trgovina, vrtec, OŠ, bolnica, 
lekarna.
V stavbi ni dvigala.
Upravnik: PSS Ptuj d.o.o.
Za stanovanje je bila izdelana energetska izkaznica, 
ki velja do 30. 3. 2027 (razred D potrebne toplote za 
ogrevanje).

40.500,00

POČITNIŠKA HIŠICA 
V KOMPLEKSU TERM 
ČATEŽ
Topliška cesta 72B, 
Čatež ob Savi
(hišica z zemljiščem, 
ki celo meri 134 m2 
(podatek GURS);
ID znak parcela 1297 
553/33)

Parcela št. 553/33 
k.o. 1297 Mostec, na 
kateri je opremljena 
počitniška hišica št. 29 – 
stavba št. 156.
Opremljena pritlična 
hišica z izkoriščeno 
mansardo, dobro 
vzdrževana in v dobrem 
stanju.

Poč. hišica št. 29, zgrajena leta 1991 (podatek 
GURS) oziroma leta 1989 (podatek Term Čatež), 
s pripadajočim zemljiščem, je nezasedena in brez 
vknjiženih bremen.
Hišica se nahaja v kompleksu Term Čatež, zato 
veljajo določeni pogoji – pravice in obveznosti za 
rabo hišice, infrastrukture in koriščenje služb Term 
Čatež, med drugim je obvezno plačevanje pavšala.
PRODAJA SE SKUPAJ Z OPREMO IN DROBNIM 
INVENTARJEM V NJEJ.
Za hišico je bila izdelana energetska izkaznica, ki 
velja do 4. 7. 2027 (razred E potrebne toplote za 
ogrevanje).

43.000,00

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javna dražba bo v poslovni stavbi ZZZS na Miklo-
šičevi cesti 24, Ljubljana, sejna soba št. 140 v I. nad-
stropju, dne 5. 11. 2020, z začetkom ob 10.15. Za 
sodelovanje na dražbi je potrebno izpolniti razpisane in 
predpisane pogoje.

V nadaljevanju je podana tabela z osnovnimi podatki 
o predmetu dražbe in izklicnih cenah, vse preostale in-
formacije o samem postopku in nepremičninah, varščini, 
drugih pogojih za sodelovanje na dražbi, prodajnih pogo-
jih in drugo pa najdete na spletni strani ZZZS https://www.
zzzs.si/index.html v rubriki Novosti na dnu spletne strani 
oziroma na sledeči direktni povezavi: https://www.zzzs.
si/ZZZS/internet/zzzs.nsf/webnovosti/2E8B84C2020562
B1C12585F8001D708F?OpenDocument
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Št. 023-17/2020-DI Ob-3045/20
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sporoča, da bo na 
podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18) v torek, 3. 11. 2020, izvedel

javno dražbo
rabljene računalniške opreme

Celotna razpisna dokumentacija s seznamom opre-
me in vse podrobnejše informacije glede javne dražbe 
so objavljene na spletni strani ZZZS, pod rubriko »NO-
VOSTI«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Razpisi delovnih mest

 Ob-3004/20
Svet zavoda Srednje šole za farmacijo, kozme-

tiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana, 
na podlagi 25. člena ZDR-1 in 58. člena ZOFVI ter na 
podlagi sklepa 18. seje Sveta šole razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja (m/ž)

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo rav-
natelja izpolnjevati zakonske pogoje v skladu z Zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-l-269/12-24, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoško-andrago-
ške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandat-

no obdobje 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenje-
na pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– o izobrazbi,
– nazivu in opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka 

lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar 
si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, 
sicer mu/ji mandat preneha po zakonu),

– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (vsaj 
5 let),

– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga pridobite na Mi-
nistrstvu za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti 
starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 
30 dni,
pošljite v desetih dnevih po objavi razpisa v zaprti ovoj-
nici na naslov: Svet zavoda Srednje šole za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljublja-
na, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne 
odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, priloži naj tudi kratek ži-
vljenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji 
in izobraževanju (ni formalni pogoj).

Upoštevane bodo prijave, ki bodo v roku prispele na 
naslov, vključno s prijavami, ki bodo oddane zadnji dan 
roka s priporočeno poštno pošiljko.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.

Svet zavoda Srednje šole za farmacijo,  
kozmetiko in zdravstvo

Št. 013-2/2020-5 Ob-3005/20
Svet zavoda Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj 

Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec (v na-

daljevanju Svet zavoda), na podlagi 58. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 
25/17 – Zvaj) in 5. sklepa 12. seje Sveta zavoda Vzgojno 
varstvenega zavoda Slovenj Gradec, ki je bila dne 30. 9. 
2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 4. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se 

opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem 
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju – naj-
manj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potr-
dilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, 
predlagamo, da potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo 
sodišča ni starejše od 30 dni) pošljite po pošti v zaprti 
ovojnici v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet za-
voda VVZ Slovenj Gradec, Maistrova 2a, 2380 Slovenj 
Gradec, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico 
– Ne odpiraj«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.

Svet zavoda Vzgojno varstvenega zavoda  
Slovenj Gradec

Št. 013-8/2020 Ob-3006/20
Svet zavoda OŠ Slivnica pri Celju, Gorica pri Sliv-

nici 61, 3263 Gorica pri Slivnici, na podlagi 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 
49/16 – popr.) razpisuje delovno mesto

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
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– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-

ce Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 
30 dni) in

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavo-
da Osnovne šole Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici 61, 
3263 Gorica pri Slivnici, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Slivnica pri Celju

Št. 110-0036/2020/1 Ob-3007/20

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Sklepa o 
ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za var-
stvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08, 54/14 
in 83/18) Javni zavod Republike Slovenije za varstvo 
kulturne dediščine objavlja javni razpis za

– eno delovno mesto »pomočnik direktorja – 
direktor Centra za konservatorstvo«  
(pomočnik generalnega direktorja,  
ki vodi Center za konservatorstvo)

– eno delovno mesto »pomočnik direktorja – 
generalni konservator« (pomočnik generalnega 
direktorja, ki vodi Službo za kulturno dediščino)

Na posamezno razpisano delovno mesto bo ime-
novan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), 
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ene iz-
med strok s področja delovanja zavoda;

– strokovni naziv s področja zavodske dejavnosti;
– najmanj tri leta izkušenj pri vodenju strokovnega 

dela in osem let delovnih izkušenj na področju konser-
vatorstva, restavratorstva, preventivne arheologije ali 
druge sorodne dejavnosti;

– sposobnost za organiziranje in vodenje strokov-
nega dela;

– aktivno znanje slovenskega jezika;
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če 

je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slo-

venski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo 
šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih 
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim 
potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove 
o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine 
po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrez-
ne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da 
slovenski jezik aktivno obvlada, kdor je uspešno opravil 
preizkus po izobraževalnem programu za slovensko 
gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

Za aktivno znanje svetovnega jezika se šteje po-
trdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri 
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v 
okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 me-
secev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v 
tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetov-
nega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju.

Kandidat mora k prijavi z navedbo delovnega me-
sta, na katerega se prijavlja, priložiti:

– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– izjavo o pridobitvi strokovnega naziva;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje sledečih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– sposobnost za organiziranje in vodenje strokov-

nega dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca 
oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kan-
didat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja 
dela ter opis dela);

– izjavo, da aktivno obvlada slovenščino;
– dokazilo o aktivnem znanju najmanj enega sve-

tovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobra-
ževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Kandidati naj v prijavi sporočijo elektronski naslov 
za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.

V postopku izbire bodo upoštevane samo pravoča-
sne in popolne vloge kandidatov.

Generalni direktor bo izbranega kandidata, po pred-
hodnem mnenju sveta in strokovnega sveta, imenoval 
za pomočnika direktorja za določen čas, za čas trajanja 
mandata generalnega direktorja.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obvešče-
ni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku 
izbire.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s 
pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za pomočnik direk-
torja« v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa na 
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana. Prijava se šteje za 
pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno 
po pošti. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektron-
ska oblika, poslana na elektronski naslov: zaposlitev@
zvkds.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elek-
tronskim podpisom.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom, je Maja Horvat (tel. 01/23-43-112).

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo 
kulturne dediščine
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Št. SKS/3244/2020 Ob-3009/20

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Statuta druž-
be je Skupščina Javnega podjetja Komunala Zagorje, 
d.o.o. na 85. redni seji dne 16. 9. 2020 sprejela sklep, s 
katerim razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice družbe
s 4-letnim mandatom

Za prosto delovno mesto direktorja/direktorice druž-
be lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična 
oseba, razen oseba, ki:

– je že član drugega organa vodenja ali nadzora 
te družbe;

– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje 
in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premo-
ženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Taka 
oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet 
let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani ka-
zni zapora;

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravlja-
nja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o 
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe; (drugi odstavek 255. člena Zakona 
o gospodarskih družbah)

in izpolnjuje tudi naslednje razpisne pogoje:
– najmanj višja ali visoka izobrazba – prednost pri 

izbiri bo imel kandidat/ka z izobrazbo naravoslovno- 
tehnične smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delov-
nih mestih,

– poznavanje dejavnosti, ki jih izvaja družba,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidat/ka mora k pisni prijavi priložiti:
1. dokazilo o stopnji in smeri njegove izobrazbe 

(v originalu ali v notarsko overjeni kopiji),
2. dokazilo o najmanj 5 letih delovnih izkušenj na 

vodilnih delovnih mestih,
3. dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije 

(v originalu ali v notarsko overjeni kopiji),
4. življenjepis,
5. izjavo pod materialno in kazensko odgovorno-

stjo (z overjenim podpisom), da ni okoliščin iz drugega 
odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah, 
ki bi nasprotovale njegovemu/njenemu imenovanju za 
direktorja/direktorico družbe,

6. izjavo (z overjenim podpisom) z njegovimi/njeni-
mi osebnimi podatki (ime in priimek, emšo, davčna šte-
vilka, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država 
rojstva, naslov stalnega/začasnega bivališča, državljan-
stvo, prejšnje osebno ime), da za namen tega postopka, 
organu, ki objavlja ta javni razpis, dovoljuje obdelavo 
njegovih osebnih podatkov zaradi pridobitev podatkov 
iz uradnih evidenc,

7. program dela za mandatno obdobje.
Izpolnjevanje zahtevanih pogojev in izbira kandi-

data/ke se bo presojala na podlagi k prijavi priloženih 
dokazil, izjav in prilog.

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z vsemi do-
kazili o izpolnjevanju pogojev, izjavami in prilogami v 
zaprti ovojnici, priporočeno po pošti, na naslov: Javno 
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 
1410 Zagorje ob Savi, s pripisom: »za razpis«.

Prijave poslane po elektronski pošti ne bodo upo-
števane.

Rok za sprejem prijav je 8 dni in prične teči nasled-
nji dan po objavi tega razpisa.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 4 let. 
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni/e v 8 dneh po do-
končni izbiri.

Skupščina Javnega podjetja  
Komunala Zagorje, d.o.o.

 Ob-3011/20
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Urad-

ni list RS, št. 87/01) in 20. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda Knjižnica Mozirje (Uradni list RS, št. 76/09) 
ter 54. člena Poslovnika Sveta Osrednje knjižnice Mo-
zirje, Svet Osrednje knjižnice Mozirje objavlja razpis za 
imenovanje

direktorja knjižnice (m/ž)

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dela 

javnega zavoda,
– da ima sposobnost za vodenje in organiziranje 

dela,
– da ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske 

stroke,
– znanje slovenskega jezika in
– aktivno znanje enega tujega jezika.
Mandat direktorja traja pet let.
Kandidat/-ka mora prijavi priložiti naslednja pisna 

dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem bibliotekarskem 

izpitu,
– izpis dosedanje delovne dobe,
– programske usmeritve in razvoj knjižnice v 

nasled njem obdobju,
– dokazilo o aktivnem znanju tujega jezika, v kolikor 

kandidat nima že opravljenega bibliotekarskega izpita.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 

pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet Osrednje knjižnice Mozirje, Hri-
bernikova ulica 1, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava na 
razpis za direktorja«. O izboru bodo kandidati/-ke pisno 
obveščeni v zakonsko določenem roku.

Svet Osrednje knjižnice Mozirje

 Ob-3020/20
Svet zavod OŠ Maksa Durjave Maribor, Ruška ce-

sta 15, 2000 Maribor, na podlagi sklepa, sprejetega na 
11. redni seji Sveta zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor 
z dne 29. 9. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m, ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:U-I-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.
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Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor, Ru-
ška cesta 15, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor

 Ob-3024/20

Svet Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, Šolska 
ulica 2, 1310 Ribnica, na podlagi sklepa 4. seje Sveta 
zavoda, dne 30. 9. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-
telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja na podlagi 
53. člena in 145. člena Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/21 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj), 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgo-
jo-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta 
Prešerna Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96 in 
spremembe).

Kandidat mora za imenovanje funkcije ravnatelja iz-
polnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, 
skladno s 43., 53., 107.a in 145. členom Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno 
prečiščeno besedilo.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja, za polni delovni čas.

Kandidat mora k vlogi predložiti dokazila o izobraz-
bi, kratek življenjepis, opis dosedanjih izkušenj, program 
vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo 
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ter potr-
dilo o spolni nedotakljivosti.

Predviden začetek dela je 14. 3. 2021.
Rok prijave je 8 dni od dneva objave razpisa.

Prijave pošljete v zaprtih ovojnicah na naslov Svet 
OŠ dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, 
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.

V tem razpisu se izraz kandidat uporablja kot nev-
tralni za ženski in moški spol.

Svet Osnovne šole dr. Franceta Prešerna

 Ob-3031/20
Upravni odbor Nacionalnega inštituta za biologijo 

(NIB) na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, št. 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06) in v 
skladu z določili 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega 
raziskovalnega zavoda NIB (Uradni list RS, št. 22/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) objavlja 
javni razpis za delovno mesto

direktor (m/ž)
javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut 

za biologijo
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta
– znanje in sposobnosti za izvajanje funkcije stro-

kovnega vodje inštituta
– znanje vsaj enega svetovnega jezika
– izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 29. in 

34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 
– ZNOrg in 9/19).

Prijava naj vsebuje:
– življenjepis kandidata,
– kopijo dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo razisko-

valnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti,

– program dela in vizijo razvoja inštituta za petlet-
no mandatno obdobje (v obsegu dveh do treh tipkanih 
strani).

Za dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo 
razisko valnega projekta iz 29. člena Zakona o razisko-
valni in razvojni dejavnosti šteje izpis iz baze SICRIS.

Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponov-
nega imenovanja. Nastop mandata je predviden s 1. 1. 
2021.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Kandidat bo imenovan pod pogojem, da k nje-

govemu imenovanju poda soglasje Vlada Republike 
Slovenije.

Kandidati naj pošljejo svoje prijave, z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev na naslov: Nacionalni inštitut za 
biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Za 
razpis direktorja NIB«.

Rok za prijavo kandidatov je 26. 10. 2020.
Prijavljeni kandidati bodo o rezultatu razpisa obve-

ščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 

moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Upravni odbor Nacionalnega inštituta za biologijo
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Druge objave

Št. 701-42/2020 Ob-3048/20
Ministrstvo za pravosodje na podlagi tretjega od-

stavka 71.d člena v zvezi s prvim odstavkom 71.č člena 
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – 
ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve 
in 36/19; ZDT-1) objavlja

javni poziv
državnim tožilcem k vložitvi kandidatur  

za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev
Za evropskega delegiranega tožilca lahko kandidira 

državni tožilec, ki ima naziv ali izpolnjuje pogoje za ime-
novanje najmanj v naziv okrožnega državnega tožilca in 
izpolnjuje posebne pogoje, ki jih določajo pravila Evrop-
skega javnega tožilstva in pravila, ki urejajo pogoje za 
zaposlitev uradnikov in drugih zaposlenih v institucijah 
Evropske unije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Evropske delegirane tožilce, ki jih predlaga država 
članica, na predlog evropskega glavnega tožilca imenu-
je Kolegij Evropskega javnega tožilstva.

V skladu z 28. členom Kadrovskih predpisov za 
uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev 
Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupno-
sti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Ka-
drovski predpisi EU) in posebnimi pogoji iz Uredbe 
2017/1939/EU je lahko za evropskega delegiranega 
tožilca imenovan kandidat, ki:

– je državljan ene od držav članic Evropske unije;
– je izpolnil vse zakonske obveznosti glede služenja 

vojaškega roka;
– predloži ustrezna spričevala, ki dokazujejo pri-

mernost za opravljanje dela;
– je fizično sposoben opravljati delo;
– predloži dokazila o temeljitem znanju enega od 

jezikov Unije in o zadovoljivem znanju drugega jezika 
Unije v obsegu, ki omogoča opravljanje dela;

– v času imenovanja za evropskega delegiranega 
tožilca ne bo starejši od 60 let.

Prijavi je potrebno predložiti dokazila, s katerimi 
se izkazuje izpolnjevanje pogojev, določenih s Kad-
rovskimi predpisi EU in posebnimi pogoji iz Uredbe 
2017/1939/EU, in sicer:

– izpisek iz Matičnega registra o rojstvu oziroma 
izjavo, s katero se za namen tega postopka dovoljuje 
njegova pridobitev Ministrstvu za pravosodje po uradni 
dolžnosti;

– potrdilo o opravljenem služenju vojaškega roka 
oziroma ureditvi služenja vojaškega roka ali izjava, da je 
bilo obvezno služenje vojaškega roka v Republiki Slove-
niji odpravljeno pred nastopom kandidatove obveznosti;

– dokazila, ki dokazujejo primernost za opravljanje 
dela (npr. zadnja ocena državnotožilske službe);

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave poziva ni starejše od šestih mesecev;

– dokazila o temeljitem znanju enega od jezikov 
Unije in o zadovoljivem znanju drugega jezika Unije v 
obsegu, ki omogoča opravljanje dela (prednost imajo 
kandidati z znanjem angleškega jezika na visoki ravni, 
kot dodatna prednost se upošteva znanje francoskega 
jezika).

Rok za vložitev kandidatur se izteče 15 dni po ob-
javi javnega poziva.

Pisne prijave se pošlje na naslov: Ministrstvo za pra-
vosodje, Sektor za pravosodno upravo, Župančičeva 3, 
1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava za 701-42/2020«.

V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3001/20
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 

DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremič-
nin na podlagi sklepa o prodaji z dne 23. 9. 2020 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1. stanovanjska enota – garsonjera št. 23 v stavbi 

1115, k.o. Slovenske Konjice: garsonjera v 4. nadstrop-
ju, s kletno shrambo, v večstanovanjskem objektu na 
naslovu Slomškova 5a, Slovenske Konjice; zemljiško-
knjižni podatki: ID 1115-606-23; katastrski podatki: posa-
mezni del št.: 23 v stavbi št. 606, k.o. 1115 – Slovenske 
Konjice; neto tlorisna površina 26,40 m2; Energetski 
razred za stavbo št. 5: D 70 kWh/m2a.

– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje 
je 33.000,00 EUR.

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin 
ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma 
9,5 % DDV. Davek in stroški prenosa lastništva breme-
nijo kupca.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna 
kupnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
8 dni je bistvena sestavina pogodbe.

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, 

ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 5 % 
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transak-
cijski račun prodajalca, št. SI56 0510 0800 0069 735, 
odprt pri Nova KGM d.d., z obvezno navedbo namena 
nakazila: varščina, sklic na številko 120-050.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o 
zastopnikih podjetja,

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
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1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu 
druge države članice Evropske unije, ostali pa še doka-
zila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko 
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobi-
jo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba 
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno 
pooblastilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

6. Podpisano izjavo, da se njegovi osebni podatki 
lahko uporabijo izključno v zadevi nakup nepremičnine 
na naslovu Slomškova 5a.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 25. 10. 2020 do 12. ure na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – stanovanje 23 – 
ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen 
polni naslov pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v 
roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb 
obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno- 

kupljeno«;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-

njena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upraviče-
nec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod 
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponud-
nikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli 

ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe 
in njene pravnomočnosti;

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
120 dni od roka za oddajo ponudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponud-
niki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni 
strani www.dars.si ali po tel. 04/58-12-931 ali 031/450-313.

DARS d.d.

Št. 610-24/2020 Ob-3050/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljeva-
nju: ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) 
Mestna občina Celje objavlja obvestilo o objavi Javnega 
poziva za dodelitev delovnih štipendij za samozapo-
slene kulturne ustvarjalce, ki jih bo v letu 2020 finan-
cirala Mestna občina Celje (oznaka KULT – 2020).

Mestna občina Celje obvešča zainteresirane pri-
javitelje, da objavlja Javni poziv za dodelitev delovnih 
štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce, ki jih 
bo v letu 2020 financirala Mestna občina Celje (oznaka 
KULT – 2020).

Predmet javnega poziva so delovne štipendije za 
samozaposlene ustvarjalce v Mestni občini Celje na 
različnih področjih umetniškega ustvarjanja, ki so na-
menjene ohranjanju in razvijanju ustvarjalnih potenci-
alov umetnic/umetnikov, ki v času ukrepov omejevanja 
javnih kulturnih prireditev zaradi COVID-19 ostajajo brez 
možnosti javnega nastopanja in delovanja ter s tem tudi 
brez prihodkov.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za poziv, je 50.000,00 evrov.

Poziv bo trajal od dneva objave do porabe razpo-
ložljivih sredstev oziroma najpozneje do 10. 11. 2020.

Besedilo javnega poziva bo objavljeno 9. 10. 2020 
na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.
si/javna-narocila.

Mestna občina Celje
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Evidence sindikatov

Št. 10102-2/2020-11 Ob-2868/20
Sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti 

SINKUL se določi kot reprezentativni sindikat v poklicu 
menedžerji/menedžerke v kulturi in umetnosti.

Št. 101-1/2020-2(02004) Ob-2950/20
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vzamejo Pravila 

SVIZ Ljudske univerze Ptuj.
Naziv pravil: PRAVILA SVIZ LJUDSKE UNIVERZE 

PTUJ.
Ime sindikata: SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVA-

NJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE LJUDSKA 
UNIVERZA PTUJ.

Skrajšano ime sindikata: SVIZ Ljudska univerza 
Ptuj.

Sedež sindikata: Mestni trg 2, 2250 Ptuj.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo 

v hrambo z dnem izdaje te odločbe in se vpišejo v evi-
denco statutov pod zaporedno številko 129.

Matična številka sindikata je: 2542757000.
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Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

– V program v obdobju 5 let od dokončnosti odločbe 
o dodelitvi radijskih frekvenc, s katero je bila ponudniku 
dodeljena pravica do uporabe radijske frekvence na po-
sameznem predmetu tega javnega razpisa, ne sme biti 
vključena širša, regionalna ali nacionalna, programska 
radijska mreža, pri čemer ni pomembno, če pride do 
spremembe navedene odločbe, njenega podaljšanja ali 
prenosa na drugega imetnika. Zahteva preneha veljati 
pred potekom 5 let, če navedena odločba dokončno 
preneha veljati.

Pojasnilo: Skladno s Splošnim aktom o dovoljenju 
za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 95/06 in 25/07) dodatne programske zahteve 
izhajajo iz programskih pogojev na javnem razpisu, na 
katerem je bila izdajatelju dodeljena pravica do uporabe 
radijskih frekvenc za razširjanje radijskega programa v 
analogni tehniki. Izdajatelju bo agencija po uradni dolž-
nosti z dodatnima programskima zahtevama dopolnila 
dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti za tisti radij-
ski program, za katerega bo na posameznem predmetu 
javnega razpisa pridobil pravico do uporabe radijskih 
frekvenc za razširjanje radijskega programa v analog-
ni radiodifuzni tehniki. Besedilo dodatnih programskih 
zahtev se bo ob vpisu v dovoljenje za izvajanje radijske 
dejavnosti prilagodilo na način, da se bo nanašalo na 
konkreten radijski program in predmet javnega razpisa. 
Besedilo dodatnih programskih zahtev se bo ob vpisu v 
dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti prilagodilo na 
način, da se bo nanašalo na konkreten radijski program, 
njegovo območje pokrivanja (to v primeru prve zahteve 
zajema trenutno območje pokrivanja in predmet tega 
javnega razpisa, v primeru druge zahteve pa predmet 
tega javnega razpisa) in predmet tega javnega razpisa. 
Dodatnih programskih zahtev ni mogoče spreminjati.

2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična ose-

ba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radij-
ske dejavnosti (v nadaljevanju: dovoljenje), ki ga je pred 
uvedbo tega javnega razpisa na podlagi 105. člena ve-
ljavnega ZMed izdala agencija, razen Javnega zavoda 
Radiotelevizija Slovenija, ki pridobiva frekvence skladno 
z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14).

2.2 Pogoj, ki ga mora ponudnik izpolnjevati glede 
programskih vsebin:

Program mora vsak delovni dan med 5. in 20. uro 
predvajati vsaj tri različne informativne oddaje, ki se po 
žanru uvrščajo med vesti oziroma poročila, v katerih je 
obravnavano tudi aktualno dogajanje z območja pokriva-
nja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira 
na posameznem predmetu javnega razpisa, v analogni 
radiodifuzni tehniki.

Program mora vsak teden med 5. in 20. uro pred-
vajati vsaj sedem različnih oddaj informativne, izobra-
ževalne, kulturno-umetniške, verske, otroške ali mla-
dinske, kulturno-zabavne oziroma športne zvrsti, ki se 
vsebinsko nanašajo na območje pokrivanja radijskega 
programa, s katerim ponudnik kandidira na posamez-
nem predmetu javnega razpisa, v analogni radiodifuzni 
tehniki. Med oddaje informativne zvrsti iz tega odstavka 
se ne vštevajo informativne oddaje, ki se po žanru uvr-
ščajo med vesti oziroma poročila.

Št. 38141-2/2020/6 Ob-3012/20
Na podlagi 104. člena Zakona o medijih (Uradni 

list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 
– ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 
22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US; 
v nadaljevanju: ZMed) in 38. člena Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; 
v nadaljevanju: ZEKom-1) Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
agencija) objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih 
frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo  

za lokalne radijske programe 2020
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je šest frekvenc za 

analog no zvokovno radiodifuzno razširjanje lokalnih ra-
dijskih programov na oddajnih točkah:

1. Lendava 103,3 MHz,
2. Solčava 93,8 MHz,
3. Cerknica 2 101,0 MHz,
4. Osilnica 2 89,5 MHz,
5. Stari trg 87,9 MHz in
6. Fara 102,3 MHz.
Radijske frekvence z oddajnih točk Osilnica 2, Stari 

trg in Fara skupaj predstavljajo en predmet javnega raz-
pisa (Bela krajina), preostale pa vsaka zase posamezen 
predmet javnega razpisa.

Dodatni programski zahtevi, ki izhajata iz program-
skih pogojev in ju izdajatelj privzame s pridobitvijo pra-
vice do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje ra-
dijskega programa v analogni radiodifuzni tehniki na 
posameznem predmetu javnega razpisa:

– Program mora vsak delovni dan med 5. in 20. uro 
predvajati vsaj tri različne informativne oddaje, ki se po 
žanru uvrščajo med vesti oziroma poročila, v katerih je 
obravnavano tudi aktualno dogajanje z območja pokriva-
nja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira 
na posameznem predmetu javnega razpisa, v analogni 
radiodifuzni tehniki.

Program mora vsak teden med 5. in 20. uro pred-
vajati vsaj sedem različnih oddaj informativne, izobra-
ževalne, kulturno-umetniške, verske, otroške ali mla-
dinske, kulturno-zabavne oziroma športne zvrsti, ki se 
vsebinsko nanašajo na območje pokrivanja radijskega 
programa, s katerim ponudnik kandidira na posamez-
nem predmetu javnega razpisa, v analogni radiodifuzni 
tehniki. Med oddaje informativne zvrsti iz tega odstavka 
se ne vštevajo informativne oddaje, ki se po žanru uvr-
ščajo med vesti oziroma poročila.

Samostojno predvajane servisne informacije (vre-
menska poročila in napovedi ter prometne informacije) 
in obvestila, ki niso del poročil ali drugih informativnih 
programskih vsebin, se ne vštevajo med oddaje iz pred-
hodnih dveh odstavkov.

Zvrsti programskih vsebin in žanri, ki so navedeni v 
tem pogoju, ustrezajo zvrstem in žanrom, ki so navedeni 
oziroma opisani v Metodologiji nadzorstva avdiovizual-
nih medijskih storitev in radijskih programov (Uradni list 
RS, št. 31/12; v nadaljevanju: Metodologija).
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Samostojno predvajane servisne informacije (vre-
menska poročila in napovedi ter prometne informacije) 
in obvestila, ki niso del poročil ali drugih informativnih 
programskih vsebin, se ne vštevajo med oddaje iz pred-
hodnih dveh odstavkov.

Zvrsti programskih vsebin in žanri, ki so navedeni v 
tem pogoju, ustrezajo zvrstem in žanrom, ki so navedeni 
oziroma opisani v Metodologiji.

2.3 Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da v 
radijskem programu, s katerim kandidira na tem javnem 
razpisu, spoštuje profesionalne novinarske standarde in 
načelo objektivnega poročanja.

2.4 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki 
se že oddaja v analogni radiodifuzni tehniki.

2.5 Ponudnik s programom, s katerim kandidira 
na posameznem predmetu javnega razpisa, v analogni 
radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti pokrivati 
razpisanega geografskega območja tistega predmeta 
javnega razpisa, za katerega kandidira. Šteje se, da 
ponudnik s programom, s katerim kandidira, v analogni 
radiodifuzni tehniki delno ali v celoti pokriva geografsko 
območje posameznega sklopa, če ga pokriva z obmo-
čjem pokrivanja radijskega programa, s katerim kandi-
dira, ali če ga katerikoli izdajatelj pokriva z območjem 
pokrivanja drugega radijskega programa, ki ima vključe-
no isto programsko radijsko mrežo po 83. členu ZMed 
ali isti regionalni radijski program po 79. členu ZMed kot 
radijski program, s katerim kandidira ponudnik.

2.6 Geografsko območje pokrivanja programa, s 
katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu 
javnega razpisa, na dan uvedbe tega javnega razpisa v 
analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več 
kot 20 km od razpisanega geografskega območja po-
krivanja tistega predmeta javnega razpisa, za katerega 
ponudnik kandidira.

2.7 Program, s katerim ponudnik kandidira na tem 
javnem razpisu, ne sme v analogni radiodifuzni tehniki 
pokrivati več kot 10 % prebivalstva RS. Šteje se, da 
program v analogni radiodifuzni tehniki več kot 10 % 
prebivalstva RS pokriva tudi v primeru, če ima program 
vključeno programsko radijsko mrežo in več kot 10 % 
prebivalstva RS v analogni radiodifuzni tehniki pokriva 
skupaj z drugimi programi, ki imajo vključeno isto pro-
gramsko radijsko mrežo.

2.8 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev 
ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, 
stečaja ali prisilne likvidacije.

2.9 Ponudnik mora imeti do poteka roka za oddajo 
ponudb poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.

2.10 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno 
ponudbo.

3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija za vodenje jav-

nega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki 
bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumen-
tacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila 
poročilo o oceni ponudb.

Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbi-
re med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov, 
skladno s 104. členom ZMed, upošteva naslednja me-
rila: obseg lastne produkcije, politična nevtralnost pro-
grama, žanrska in tematska raznovrstnost programske 
ponudbe, stopnja razvitosti radiodifuzije na določenem 
območju, dosežena stopnja pokritosti razpisanega ob-
močja, mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o 
utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom, 
zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma 
regionalni radijski program, ekonomsko stanje prosil-
ca, tehnično in kadrovsko usposobljenost za oddajanje 

radijskega programa, število potencialnih uporabnikov 
(poslušalcev), dosedanje izkušnje ponudnika na področ-
ju radiodifuzije, trajanje (obseg) programa in prednostno 
upoštevanje programov posebnega pomena. Po potrebi 
se uporabi tudi dve dodatni merili.

Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: 
svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe 
in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 
60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji 
obrazložen predlog izbire.

Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbi-
re, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom dodelila pra-
vico do uporabe radijskih frekvenc, navedenih v točki 1 
Predmet javnega razpisa. Radijske frekvence bo agencija 
dodelila z odločbo, v skladu z določili 49. člena ZEKom-1.

4 Merila za izbiro najugodnejših ponudb in način 
njihove uporabe

Ponudbe, ki bodo po preverjanju razpisnih pogojev 
uvrščene v postopek ocenjevanja, bodo pri vsakem me-
rilu ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno 
največje in najmanjše število točk, ki jih ponudnik lahko 
prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. 
Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je 
sto.

4.1 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 

na minimalni obseg programskih vsebin lastne produk-
cije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času. 
Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovolje-
nja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–12 točk)

4.2 Politična nevtralnost programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 

na to, ali predložijo izjavo o politični nevtralnosti progra-
ma. Ponudnik, ki ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano 
izjavo, prejme 6 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži 
izpolnjene in podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–6 točk)

4.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske 
ponudbe

Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 
na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin zagotav-
ljajo v ponujenem programu. Ponudbe se ocenjujejo 
na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske 
dejavnosti. (0–12 točk)

4.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem 
območju

Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo gle-
de na prispevek njihovega programa k radiodifuziji na 
posameznem predmetu javnega razpisa, pri čemer se 
zasleduje vpetost ponudnika v širše lokalno okolje ter 
zagotavljanje čim večjega obsega in posledično pestrosti 
programskih vsebin v programu. Ponudniku se dodeli 
10 točk, če ima sedež v statistični regiji, v kateri leži pred-
met javnega razpisa, za katerega ponudnik kandidira. 
Ponudniku se dodeli 7 točk, če v programu, s katerim 
kandidira, minimalno tedensko povprečje informativnih 
vsebin v dnevnem oddajnem času znaša vsaj 10 % in mi-
nimalno tedensko povprečje katerekoli izmed preostalih 
zvrsti v dnevnem oddajnem času vsaj 5 %. Ponudnik, ki 
izpolnjuje enega izmed navedenih kriterijev, prejme toliko 
točk, kot jih je navedenih pri kriteriju, ki ga ponudnik izpol-
njuje. Ponudnik, ki izpolnjuje oba kriterija, prejme 17 točk. 
Ponudnik, ki ne izpolnjuje nobenega kriterija, pri tem me-
rilu prejme 0 točk. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu 
ocenjuje na podlagi podatka o sedežu ponud nika, ki se 
ga ugotovi iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve in na podlagi podatkov, navedenih v dovoljenju 
za izvajanje radijske dejavnosti. (0–17 točk)
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4.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega ob-
močja

Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 
na oddaljenost območja pokrivanja radijskega progra-
ma, s katerim kandidirajo na posameznem predmetu 
javnega razpisa, od geografskega območja posamezne-
ga sklopa javnega razpisa. Za obstoječe območje po-
krivanja se upošteva geografska območja pokrivanja, ki 
so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi 
radijskih frekvenc za posamezen program. (0–12 točk)

4.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o 
utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom

Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 
na mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o ute-
meljenosti pokrivanja območja pokrivanja z novim pro-
gramom. Ponudnik prejme do 2 točki, če predloži izpol-
njena in podpisana pozitivna mnenja pristojnih organov 
občin, v katere sega geografsko območje posameznega 
sklopa javnega razpisa, o utemeljenosti pokrivanja ob-
močja posamezne občine s ponujenim programom. Če 
pozitivnega mnenja pristojnega organa občine ne priloži, 
ponudnik prejme 0 točk. (0–2 točki)

4.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni 
oziroma regionalni radijski program

Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 
na to, ali lokalna skupnost izrazi podporo za pokrivanje 
območja občine, v katero sega območje pokrivanja po-
sameznega predmeta javnega razpisa s programom, 
s katerim ponudnik kandidira na javnem razpisu in ka-
terega izdajatelj ima hkrati sedež v tej občini. Če ima 
ponudnik sedež v občini, v katero sega območje pokri-
vanja predmeta javnega razpisa, za katerega kandidira 
in priloži zagotovilo, ki ga pridobi po objavi tega razpisa, 
da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero 
hkrati sega območje pokrivanja predmeta javnega raz-
pisa, za katerega ponudnik kandidira, podpira lokalni 
oziroma regionalni radijski program, ponudnik prejme 
2 točki. Če zagotovila ne priloži, ponudnik prejme 0 točk. 
(0–2 točki)

4.8 Ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadrov-
ska usposobljenost za oddajanje radijskega programa

Pri podmerilu ekonomsko stanje in tehnična uspo-
sobljenost za oddajanje radijskega programa ponudnik 
prejme do 10 točk glede na svojo bonitetno oceno. Pri 
podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje ra-
dijskega programa ponudnik prejme do 5 točk glede na 
seštevek ravni izobrazbe svojih zaposlenih in do 5 točk 
glede na zasedenost ključnih delovnih mest. Ponudbe 
se pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje 
radijskega programa ocenjuje na podlagi podatkov, ki jih 
ponudnik priloži ponudbi. (0–20 točk)

4.9 Število potencialnih uporabnikov – poslušalcev
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede 

na to, kakšen delež novih potencialnih uporabnikov – 
poslušalcev bi pridobili glede na obstoječe potencialne 
uporabnike – poslušalce. Upošteva se razmerje med 
prebivalstvom znotraj geografskega območja posame-
znega sklopa javnega razpisa in prebivalstvom znotraj 
obstoječega območja pokrivanja ponujenega programa. 
Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva geograf-
ska območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih 
veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za po-
samezen program. (0–6 točk)

4.10 Dosedanje izkušnje ponudnika na področju 
radiodifuzije

Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede 
na dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodi-
fuzije, to je glede na število dopolnjenih let delovanja 
ponudnika na področju radiodifuzije. Ponudbe se pri 

tem merilu ocenjujejo na podlagi izdanih aktov agencije 
ali njenih pravnih prednikov, s katerim je bila ponudniku 
dovoljena uporaba radijskih frekvenc za analogno zvo-
kovno radiodifuzijo, do dneva poteka roka za oddajo 
ponudb na ta javni razpis. (0–6 točk)

4.11 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede 

na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem 
času. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, prejmejo 
2 točki, ponudniki, katerih program traja manj kot 168 ur, 
prejmejo 0 točk. Točke se dodelijo glede na dovoljenje 
za izvajanje radijske dejavnosti. (0–2 točki)

4.12 Prednostno upoštevanje programov poseb-
nega pomena

Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede 
na to, ali kandidirajo s programom s statusom lokalnega 
programa posebnega pomena. Ponudniki, ki kandidirajo 
s programom, kateremu je dodeljen status lokalnega 
programa posebnega pomena, dobijo pri tem merilu 
3 točke. Ponudniki, ki kandidirajo s programi regionalne-
ga, študentskega ali nepridobitnega statusa posebnega 
pomena in ponudniki, ki kandidirajo s programi brez 
statusa posebnega pomena, pri tem merilu prejmejo 
0 točk. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi 
podatkov iz evidence odločb o dodelitvi statusov progra-
ma posebnega pomena, ki jo vodi agencija. (0–3 točke)

4.13 Dodatno merilo 1
V primeru, da dva ali več ponudnikov, ki kandidirajo 

za isti predmet javnega razpisa, doseže enako vsoto 
točk, bo za eno mesto višje uvrščena ponudba tistega 
izdajatelja programa, ki ima sedež na območju, ki mu je 
program namenjen.

4.14 Dodatno merilo 2
Dodatno merilo 2 se uporabi, če po uporabi do-

datnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so pri po-
sameznem predmetu javnega razpisa dosegle enako 
vsoto točk, ni mogoče uvrstiti na višje mesto. Za eno 
mesto višje bo uvrščena ponudba tistega ponudnika, 
ki ponujeni program že oddaja najbližje razpisanemu 
območju tistega predmeta javnega razpisa, na katerem 
ponudnik kandidira.

Dodatno pojasnilo glede meril
V kolikor se ocenjevanje pri posameznem merilu 

izvaja na podlagi upravnih odločb (dovoljenje za izva-
janje radijske dejavnosti, odločba o dodelitvi radijskih 
frekvenc, odločba o dodelitvi statusa programa poseb-
nega pomena), se upoštevajo odločbe, veljavne na dan 
objave tega javnega razpisa.

5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 17. 11. 2020 do 

12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe 
prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacij-
ska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 
1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo 
prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nado-
mestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku 
roka, bo agencija zapečateno poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov 
agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v 
času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 
11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba 
agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v pri-
meru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke.

Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni 
kopiji. Če ponudnik kandidira na več predmetih tega 
javnega razpisa, mora za vsak predmet javnega raz-
pisa predložiti ločeno ponudbo. Natančna navodila za 
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
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6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v 
veliki sejni sobi, dne 18. 11. 2020, ob 11. uri.

7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijav-
lja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo 
v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 
agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne 
razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi 
osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 
13. do 14. ure.

8 Kontaktna oseba: Marko Štefelin (marko.stefe-
lin@akos-rs.si).

9 Rok za izdajo in vročitev odločb o dodelitvi pra-
vice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za 
predložitev ponudb.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb

Ker ima prevzemna družba v lasti vse poslovne 
deleže prevzete družbe in je torej njen edini družbenik, 
skladno s prvim odstavkom 622.f člena ZGD-1 soglasje 
skupščine prevzete družbe za čezmejno združitev ni 
potrebno in o njem edini družbenik prevzete družbe ne 
bo odločal.

Družbenik in upniki lahko na sedežu prevzete 
družbe uveljavljajo svoje pravice na način, kot to do-
loča ZGD-1. Vsak upnik lahko uveljavlja svoje pravice 
v skladu in pod pogoji, kot so določeni s 622.j členom 
ZGD-1.

Na sedežu prevzete družbe AUTA MAROCCHI 
transportne storitve d.o.o., Koper, Ankaranska ce-
sta 7B, 6000 Koper - Capodistria, bodo od objave tega 
obvestila do zasedanja skupščine prevzemne druž-
be, ki bo odločala o soglasju za čezmejno združitev, 
družbeniku in upnikom brezplačno na voljo popolne 
informacije o načinu uveljavljanja pravic ter omogo-
čen brezplačen pregled načrta čezmejne združitve, 
letnih poročil družb, ki sta udeleženi pri čezmejni 
združitvi, za zadnja tri poslovna leta, skupno poročilo 
poslovodstev prevzete in prevzemne družbe o čez-
mejni združitvi, vmesne bilance družb, ki se čezmejno 
združujeta, na dan 30. 6. 2020 ter zaključno poroči-
lo prevzete družbe, ko bo revidirano. Družbeniku in 
vsakemu upniku bo na njegovo zahtevo najpozneje 
naslednji delovni dan brezplačno dan prepis zgoraj 
navedenih listin.

AUTA MAROCCHI transportne storitve d.o.o.  
direktor Igor Ivajnšič  

direktorica Sonja Grgič

 Ob-3008/20
Direktorja družbe AUTA MAROCCHI transportne 

storitve d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, s po-
slovnim naslovom Koper, Ankaranska cesta 7B, 6000 
Koper - Capodistria, matična številka: 2131838000, na 
podlagi 586. in 622.e člena Zakona o gospodarskih 
družbah (»ZGD-1«) objavljata obvestilo v zvezi s pred-
videno čezmejno združitvijo:

Dne 25. 9. 2020 je bil sodnemu registru Okrožnega 
sodišča v Kopru predložen načrt čezmejne združitve, ki 
je bil objavljen v zbirki listin dne 28. 9. 2020. Načrt je bil 
sklenjen v obliki notarskega zapisa notarke Mojce Tav-
čar Pasar, opr. št. SV 673/20, med:

– družbo AUTA MAROCCHI transportne storit-
ve d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, s poslov-
nim naslovom Koper, Ankaranska cesta 7B, 6000 Koper 
- Capodistria, vpisana v sodnem/poslovnem registru Re-
publike Slovenije pri AJPES, slovenska matična številka 
2131838000, kot prevzeto družbo, in

– družbo AUTA MAROCCHI S.P.A., delniška druž-
ba, s sedežem v Trstu, Republika Italija in poslovnim 
naslovom Riva Cadamosto 8/1, 34147 Trst (TS), Re-
publika Italija, vpisana pri Zbornici za gospodarstvo, 
industrijo, obrt in kmetijstvo Venezia Giulia pod številko 
00686490327, kot prevzemno družbo.

Listine iz 2. točke drugega odstavka 622.e člena 
ZGD-1 so za prevzeto družbo shranjene v elektronski 
obliki v zbirki listin sodnega/poslovnega registra Re-
publike Slovenije pri AJPES ter pri Okrožnem sodišču 
v Kopru, za prevzemno družbo pa pri Zbornici za go-
spodarstvo, industrijo, obrt in kmetijstvo Venezia Giulia.
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Objave sodišč

Amortizacije

N 115/2020 Os-2865/20
V nepravdni zadevi predlagatelja Branka Hebar, 

Priolova cesta 85, Fram, ki ga zastopa Odvetniška pisar-
na Stamenkovič, odvetniška pisarna v Mariboru, zaradi 
razveljavitve zemljiškega pisma št. 31/2013, ki je bilo 
izdano na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru 
dn. št. 32365/2013 z dne 28. 3. 2013, in po katerem:

– se to zemljiško pismo, ustanovljeno na podla-
gi notarskega zapisa o ustanovitvi zemljiškega dolga 
št. SV 178/2013 z dne 7. 2. 2013, sklenjenega v pisarni 
notarke Ksenije Košar Bratuša, na nepremičnini parc. 
št. 97/10 k.o. 721 Morje, izstavi ustanovitelju zemljiške-
ga dolga kot imetniku Branku Hebarju, rojenem 14. 8. 
1970, Priolova cesta 85, Fram in se prenaša po odredbi,

– zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma ima pra-
vico od vsakokratnega lastnika nepremičnine – imetnika 
osnovnega pravnega položaja, pri katerem je vknjižen 
zemljiški dolg z ID 15419465 in iz vrednosti te nepre-
mičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska do višine 
250.000,00 EUR z zapadlostjo do odpoklica.

To zemljiško pismo je izvršilni naslov za poplačilo 
navedene terjatve iz vrednosti navedene nepremičnine.

Sodišče poziva morebitne osebe, ki razpolagajo 
z zemljiškim pismom, da ga v roku 60 dni predložijo 
sodišču.

Zoper predlog za razveljavitev se lahko ugovarja 
v roku 60 dni od dneva objave tega oklica. Upravičenci 
iz listine morajo priglasiti svoje pravice iz listine (zemlji-
škega pisma) v roku 60 dni od dneva objave tega oklica.

Listina se bo razveljavila, če v določenem roku 
60 dni ne bo predložena sodišču.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I N 187/2019 Os-2790/20
Okrožno sodišče v Krškem je v nepravdni zadevi 

predlagateljice Yanire Alexandre De Los Santos, Vojko-
va cesta 101A, Nova Gorica, ki jo zastopa Odvetniška 
pisarna mag. Bogomir Horvat iz Kopra, zoper nasprot-
nega udeleženca Boštjana Vrhovšek, Ardro pri Raki 5A, 
Raka, zaradi razveze zakonske zveze, dne 26. avgusta 
2020 sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu Boštjanu Vrhovšku, 
Ardro pri Raki 5A, Raka, oziroma sedaj neznanega na-
slova, se postavi začasno zastopnico, odvetnico Klav-
dijo Kerin.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 
udeleženca vse do takrat, dokler nasprotni udeleže-
nec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 9. 2020

I N 349/2019 Os-2227/20
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni 

svetovalki Evi Gros, v nepravdni zadevi predlagateljice 
Sabine Cvrk, Keršičeva cesta 23a, Trbovlje, ki jo za-
stopa Sašo Ostrožnik ml., odvetnik v Trbovljah, zoper 
nasprotnega udeleženca Elvisa Cvrk, dejanski naslov 
neznan, zaradi razveze zakonske zveze, o imenovanju 
začasnega zastopnika, 4. junija 2020 sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu Elvisu Cvrku se postavi 
začasni zastopnik odvetnik Aleš Kovač, Dalmatinova 5, 
Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2020

1913 I 4153/2019 Os-2727/20
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 

upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-
ski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, 
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, 
proti dolžniku Marku Vraničar, EMŠO 1703980500777, 
Masarykova cesta 26, Ljubljana – dostava, zaradi izter-
jave preživnine, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku (ZPP) postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica San-
dra Cico, Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2020

2874 Z 81/2020 Os-3044/20
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavaro-

vanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična 
št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna upra-
va RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljub-
ljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana - dostava, ki 
jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, 
Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Mirka Fili-
pović, EMŠO 2504983500159, Carrer de la Mare de 
Déu de Port 6, Barcelona, zaradi zavarovanja terjatve 
7.279,82 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Mirku Filipoviću se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Tjaša Čarman, 
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2020

D 28/2018 Os-2736/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 

Soraji Buda Marušič v zapuščinski zadevi po dne 2. 1. 
2018 umrlem Draganu Bažato, sin Zvezdana, roj. 25. 9. 
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1969, z zadnjim stalnim prebivališčem Ul. 9. septembra 
139, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, državljan RS, izven 
naroka, dne 11. 8. 2020 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se zakoniti dedinji zap. vdo-
vi Viti Zinevych, neznanega bivališča, v tem postopku 
postavi začasni zastopnik, odvetnik Emil Mozetič, Ulica 
tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ki bo zastopal 
dedinjo v zapuščinski zadevi D 28/2018 vse dokler de-
dinja ali njeni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 8. 2020

D 706/2016 Os-2934/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 

Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 28. 10. 
1984 umrlem Severinu Hvala, pok. Severina, roj. 27. 10. 
1919, z zadnjim stalnim prebivališčem Via Nievo 15, Go-
rizia, Italija, izven naroka, dne 16. 9. 2020 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku se zakoniti dedinji zap. 
hčerki Lauri Hvala, neznanega bivališča, v tem postop-
ku postavi začasna zastopnica, odvetnica Maja Ravbar 
Nusdorfer, Goriška cesta 25, Ajdovščina, ki bo zastopala 
dedinjo v zapuščinski zadevi D 706/2016 vse dokler de-
dinja ali njeni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 9. 2020

I 259/2019 Os-2948/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zade-

vi upnika B2 kapital, poslovne storitve d.o.o., matična 
št. 6653057000, davčna št. 58008098, Verovškova uli-
ca 55, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Gorjup Zupančič 
Vesna – odvetnica, Ulica škofa Maksimilijana Držečni-
ka 11, Maribor, proti dolžniku Tomažu Tomažič, EMŠO 
1003969500267, Fairway house links bussines park, St. 
Mellons, GB CF3 OLT Cardiff, ki ga zastopa zak. zast. 
odvetnica Darja Pahor, Ulica Gradnikove brigade 4A, 
Nova Gorica, zaradi izterjave 2.332,04 EUR, dne 18. 9. 
2020 sklenilo:

Na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
se dolžniku Tomažu Tomažiču, Fairway house links bus-
sines park, St. Mellons, GB CF3 OLT Cardiff, za začasno 
zastopnico v predmetni izvršilni zadevi postavi odvetnico 
Darjo Pahor iz Nove Gorice, Ulica Gradnikove brigade 4A.

Začasna zastopnica ima od dneva postavitve v tem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice 
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 Novi Gorici
dne 18. 9. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 104/2020 Os-2763/20
Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski po-

stopek po pokojni Antoniji Strahovnik, roj. 29. 5. 1964, 

nazadnje stan. Bukošek 16, Brežice, ki je umrla 19. 3. 
2020.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po pokojni, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s 
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 28. 8. 2020

D 102/2019 Os-2722/20
V zapuščinski zadevi po pokojnem Janezu Koščak, 

roj. 18. 8. 1844, umrl 23. 10. 1915, nazadnje stanujo-
čem Plešivica pri Žalni 16, Grosuplje, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Po sedaj znanih podatkih v zapuščino sodi na-
slednje premoženje: 1/1 delež nepremičnine: katastrska 
občina 1791 Žalna, parcela 1495/6, 1495/12, 1495/11.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obvez-
nostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 24. 8. 2020

D 101/2019 Os-2723/20
V zapuščinski zadevi po pokojni Urši Jazbinšek, 

rojena 23. 9. 1973, umrla 9. 2. 2019, nazadnje stanujoča 
Perovo 36, Grosuplje, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic 
neznanim upnikom.

Po sedaj znanih podatkih v zapuščino sodi nasled-
nje premoženje: denarna sredstva pri NLB d.d. na dan 
smrti: 5,88 EUR, na dan 26. 3. 2019; 353,78 EUR.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obvez-
nostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
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brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 24. 8. 2020

D 91/2020 Os-2729/20
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Ivanu Vrba-
nek, roj. 28. 12. 1932, umrlem 20. 3. 2020, nazadnje stan. 
Pod hribom cesta II 22, Grosuplje, sodišče za potrebe iz-
daje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih se je edina dedinja po 
zapustniku odpovedala dedovanju.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, 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 zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 25. 8. 2020

D 63/2020 Os-2730/20
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Marjanu 
Stanku Sever, roj. 20. 3. 1964, umrlem 17. 2. 2020, 
nazadnje stanujočim Taborska cesta 21, Grosuplje, so-
dišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic 
neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih se je edini dedič po za-
pustniku odpovedal dedovanju.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, 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 zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 24. 8. 2020

O 25/1948 Os-2725/20
V zapuščinski zadevi po pok. Francu Škrbincu, roj. 

20. 7. 1866, nazadnje stanujočem Samostanska 53, 
Kamnik in umrlem 12. 1. 1948, je pred Okrajnim sodi-
ščem v Kamniku v teku postopek zaradi izdaje doda-
tnega sklepa o dedovanju za premoženje Meščanske 
korporacije Kamnik.

Po zapustniku je dedoval sin Jože (Josip) Škrbinc, 
ki je tudi že pokojen, njegovi dediči pa so vdova Sabina 
Škrbinc, sinova Franc Škrbinc in Peter Škrbinc in hči 
Milica Idjuški, pri čemer sodišče ne razpolaga z njihovimi 
naslovi oziroma podatkom, če so še živi.

Glede na to sodišče poziva zgoraj navedene osebe 
oziroma njihove dediče in tudi druge osebe, ki mislijo, 
da imajo pravico do dedovanja, da se v roku enega leta 
od objave oklica priglasijo pri naslovnem sodišču. Sodi-
šče bo sicer opravilo obravnavo na podlagi podatkov, s 
katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 8. 2020

D 522/2019 Os-2855/20
Antonija Milok, roj. Makor, hči Jožefa, roj. dne 4. 1. 

1880, z zadnjim prebivališčem Škofije 51, Škofije, ki je 
umrla dne 15. 2. 1918 in ni zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podat-
kov in opravljenih poizvedb izhaja, da je bila zapustnica 
rojena na Škofijah, očetu Makor Jožefu (1841–1913) in 
materi Corda Ani (roj. 1851). Zapustnica je bila poročena 
z Milok Antonom (31. 12. 1878–24. 2. 1948), s katerim sta 
imela sinova Ignacija-Antona (roj. 11. 11. 1904) in Filipa- 
Leonarda (roj. 15. 3. 1915), nazadnje živeča v Republiki 
Italiji. Vsi navedeni so že pokojni, pri čemer so v njihova 
dednopravna upravičenja vstopili njihovi dediči, ki pa sodi-
šču niso znani. Sodišču je nadalje znano, da je zapustnica 
imela tudi naslednje sestre in brate: Maria Pohlen, roj. 
Mocor (roj. 12. 3. 1875), Ivana Stefancich, roj. Mocor (roj. 
1. 1. 1884), Rosa Pohlen, roj. Mocor (roj. 1. 12. 1892), 
Jože Mocor (roj. 17. 12. 1881) in Peter Mocor (roj. 28. 6. 
1887). Vsi navedeni so glede na datume rojstva gotovo že 
pokojni, pri čemer so v njihova dednopravna upravičenja 
vstopili njihovi dediči, ki pa sodišču prav tako niso znani.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 9. 2020

D 512/2018 Os-2728/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po umrli Fornazarič Justini Alojziji, pok. Ivana, 
roj. 20. 6. 1884, neznanega prebivališča, ki je bila na 
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. 
št. IN 10/2018 z dne 4. 9. 2018, razglašena za mrtvo, 
kot datum smrti pa se šteje 21. 6. 1954.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapust-
ničinih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 8. 2020

D 32/2019 Os-2738/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 5. 1. 1963 umrlem Cosson Giuseppe, 
pok. Valentina, roj. 25. 1. 1874 v Prepottu, neznanega 
prebivališča.
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Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapust-
nikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 8. 2020

D 60/2020 Os-2739/20
Pri Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah je v 

teku zapuščinski postopek po pokojni Elizabeti Strm-
šek, rojeni 8. 11. 1927, nazadnje stanujoči Cesta na 
Roglo 17, Zreče, ki je umrla 21. 3. 2020, sodišče poziva 
dediče, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo tukajšnjemu sodišču v zadevi D 60/2020, naj-
kasneje v enem letu od objave tega oklica.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 18. 8. 2020

D 59/2020 Os-2866/20
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Darku Glavici, rojenem 
dne 25. 9. 1969, državljanu Republike Slovenije, na-
zadnje stanujočem Ulica Dušana Kvedra 34a, Šentjur, 
umrlem dne 1. 3. 2020.

Vsi dediči I. dednega reda so se odpovedali dedi-
ščini. Sodišču ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev 
II. oziroma III. dednega reda, zato s tem oklicem poziva 
osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega 
oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v 
Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 10. 9. 2020

D 150/1966 Os-2742/20
Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja 

o dedovanju naknadno najdenega premoženja po pokoj-
nem Antonu Pavšin, sin Valentina, rojen 26. 1. 1891, z 
zadnjim prebivališčem na naslovu Robidišče 35, Breginj, 
ki je umrl dne 1. 6. 1966.

V njegovo zapuščino sodijo tudi naslednje nepre-
mičnine, ki so bile zapustniku vrnjene z naslednjimi 
odločbami Upravne enote Tolmin:

1.) delna odločba UE Tolmin, št. 464-1/96 z dne 
7. 3. 2003, pravnomočna dne 31. 3. 2003, članom bivše 
AS Logje-Robidišče, vrnjene v skupno last in posest 
nepremičnine: parc. št. 327/1, 327/28, 340/2, 547/3, 
327/3, 128, 139, 475, 524/4, 524/5, 525/6, 525/7, 525/8, 
526, 524/7, 524/8, 524/9, vse k.o. 2215 Robidišče; 
parc. št. 1471, 1514/2, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/4, 
1644/5, 1976/3, 2888/2, 2978, 3100/1, 4246/52, 4250, 
4268/1, 4268/2, 4364/1, 4404/1, 4406, 4407, 1639, 
1640, 1645, 2016, 2020, 2359, 2360, 2888/1, 2888/3, 
2889/1, 2889/2, 2890, 2895/2, 2974, 2976, 2977, 3094, 
3100/2, 4258/1, 4261, 4290/2, 4364/3, 4364/4, 4364/5, 
4364/6, 4365, 4258/2, 1870/2, 2297/1, 4246/55, 4257/4, 
4257/5, 4257/6, 4257/7, 4257/8, 4405/3, 4405/4, 4405/5, 
4405/6, 4405/7, 4405/8, vse k.o. 2216 Logje.

2.) dopolnilna odločba UE Tolmin, št. 464-1/96 z dne 
27. 3. 2008, pravnomočna dne 17. 4. 2008, članom bivše 
AS Logje-Robidišče, vrnjene v skupno last in posest nepre-
mičnine: parc. št. 1870/1, 2707/6, 2297/3, 2705, k.o. Logje; 
parc. št. 2707/1, k.o. Logje – vrnjeno do 62/100.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po za-
konu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri 
čemer pa sodišče nima podatkov o vseh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 8. 2020

D 150/2020 Os-2765/20
Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu se vodi zapu-

ščinski postopek po pokojnem Jožefu Matevžu Melihnu, 
sinu Terezije in Matevža Melihna, rojenem 29. 4. 1889 
na Srpenici, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu 
Srpenica 60, ki je umrl 9. 6. 1960 v Zagrebu.

Ker sodišče nima podatkov o tem, kdo so dediči po 
pokojnem, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju – 
ZD poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
pokojnem Jožefu Matevžu Melihnu, da se priglasijo so-
dišču v roku enega leta od objave tega oklica.

Če se do izteka tega roka ne bo javil noben dedič, 
bo sodišče zapuščino razglasilo za lastnino Republike 
Slovenije in jo izročilo pristojnemu organu Republike 
Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 8. 2020

D 124/2018 Os-2766/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojnem Mihaelu Fonu, sinu Matije, rojenem 20. 9. 1857, 
z zadnjim stalnim prebivališčem na Trnovem ob Soči 1, 
kjer je umrl 2. 4. 1936.

Iz podatkov, s katerimi razpolaga sodišče, izhaja, 
da je bil zapustnik poročen s Katarino Fon, s katero 
sta imela pet otrok, od katerih sta preživeli samo Zofija 
Fon (rojena 29. 4. 1896) in Marija Štefanija Fon (rojena 
26. 12. 1900).

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnika, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 24. 8. 2020

Oklici pogrešanih

N 23/2020 Os-2979/20
Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju vodimo nepravdni 

postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo: Jo-
han Gorše, Zapudje 11, 8343 Dragatuš.
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Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi 
in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega okli-
ca, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano 
osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 9. 2020

N 59/2019 Os-2924/20

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je v teku 
nepravdna zadeva predlagatelja Petra Kotnika, Bistri-
ca 5, Lesično, zoper nasprotnega udeleženca Franca 
Mančka, zaradi razglasitve pogrešanega Franca Manč-
ka za mrtvega.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je pogreša-
ni Franc Manček, rojen 22. 2. 1907 v kraju Bistrica 9, 
župnija Zagorje, nazadnje stanujoč v kraju Bistrica 
(materi Tereziji Manček in očetu Francu Mančku), da 
je pri nepremičninah parcela 151/2, 151/3, 152/1, 
152/2, 153/2, 1726, 259/1, 259/2, 260/2, 260/3, 260/4, 
260/5, 283/10, 283/13, 283/14, 283/6, 283/7, 283/9, 
293, 294/1, 294/2, 295/1, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 
295/8, 295/9, 298, 324, 325, 328, 361, 362, 371, 374/1, 
374/2, 376, 378, 380, 381, vse k.o. 1236 Zagorje, pod 
ID pravice 10919922, po sklepu o dedovanju po pokoj-
ni mami Manček Tereziji, roj. Kotnik, z dne 23. 5. 1952, 
O 390/52-7, vknjižena služnostna pravica stanovanja 
v korist že takrat pogrešanega in neznanega bivališča 
nekje v Franciji, od leta 1940.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena ZNP 
sodišče poziva pogrešanega Franca Mančka, da se 
oglasi, in vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to 
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, 

sicer bo sodišče po poteku roka pogrešanega razgla-
silo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 28. 8. 2020

Pozivi za predlaganje kandidatov 
za sodnike porotnike

Su 652/2020 Os-3030/20
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena 

Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4 s 
spremembami in dopolnitvami) predsednica Okrožnega 
sodišča v Kranju objavlja

poziv

predstavniškim organom občin in drugim pristojnim 
predlagateljem iz prvega odstavka 45. člena Zakona o 
sodiščih na območju Okrožnega sodišča v Kranju,

da predlagajo kandidate za 90 sodnikov porotnikov 
Okrožnega sodišča v Kranju.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan 
Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, 
ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno in 
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne 
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Predloge skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo 
pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati 
na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, 
Zoisova 2, 4000 Kranj, v roku 45 dni od objave tega poziva.

Okrožno sodišče v Kranju
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Preklici

Drugo preklicujejo

Arifoski Sejad, Potrčeva ulica 14, Ljubljana, certi-
fikat NPK št. IZO-08/4455, veljavnost od 12. 11. 2008 
– trajna veljava, izdan leta 2008, izdajatelj Šolski center 
Celje. gnw-342174

COATRANSPORTI d.o.o., Ulica XXX. divizije 3A, 
Nova Gorica, izvod licence št. GE008266/06251/015 za 
vozilo MAN z reg. št. GO ZT-104, veljavnost do 5. 10. 
2021. gnv-342175

HARI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja 
Loka, izvod licence št. GE009918/08128/004, za vozilo 
Renault 24GPA3 z reg. št. LJ 102-DF. gnu-342176

HARI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja 
Loka, izvod licence št. GE009918/08128/005, za vo-
zilo Scania R420 LA4X2MNA z reg. št. KR KF-834. 
gnt-342177

Kozlar Marjan, Betnavska 30, Maribor, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500011573002, izdajatelj 
Cetis, d.d. gnx-342173

Muhič Zara, Njegoševa ulica 19c, Ljubljana, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnc-342169

Navodnik Mladen, Struževo 2f, Kranj, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500019569002, izdajatelj Ce-
tis d.d. gnz-342171

PANLOG d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljubljana, do-
volilnico, št. 0000062, oznaka države 807, država Ma-
kedonija. gnr-342179

PANLOG d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljubljana, do-
volilnico, št. 0000063, oznaka države 807, država Ma-
kedonija. gnq-342180

PANLOG d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljubljana, do-
volilnico, št. 0000064, oznaka države 807, država Ma-
kedonija. gnp-342181

SALMI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja 
Loka, izvod licence, št. GE011701/07266/003, za vleč-

no vozilo, reg. št. KRCL-731, veljavnost do 28. 9. 2025. 
gni-342163

SALMI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja 
Loka, izvod licence, št. GE011701/07266/002, za vleč-
no vozilo, reg. št. KRNZ-497, veljavnost do 28. 9. 2025. 
gnh-342164

SALMI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja 
Loka, izvod licence, št. GE011701/07266/006, za vleč-
no vozilo, reg. št. KRZN-493, veljavnost do 28. 9. 2025. 
gng-342165

SALMI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja 
Loka, izvod licence, št. GE011701/07266/004, za vleč-
no vozilo, reg. št. KRRL-800, veljavnost do 28. 9. 2025. 
gnf-342166

SALMI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja 
Loka, izvod licence, št. GE011701/07266/005, za vleč-
no vozilo, reg. št. KRZN-487, veljavnost do 28. 9. 2025. 
gne-342167

ŠMARJETRANS CVETKO JEZOVŠEK, d.o.o., Gal-
lusova ulica 8, Šmarje pri Jelšah, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500053716000, izdal Cetis d.d., na 
ime Asmir Mujkić, Klokočovnik 6, Slovenske Konjice. 
gnd-342168

TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500036381001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Denis Tavčer. gnj-342162

TOMISLAV GOLOB S.P., Škrilje 52, Ig, izvod licen-
ce št. 014928/005, za vozilo Scania z reg. št. LJ 53-4 EF, 
veljavnost do 25. 10. 2022. gnw-342178

Zaplatič Davor, Kroška ulica 47, Bakov-
ci, Murska Sobota, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500012487012, izdajatelj Cetis d.d. gny-342172

Zucchiati Igor, 9. septembra 231, Vrtojba, Šempe-
ter pri Gorici, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu 
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v ce-
stnem prometu št. 609912, leto izdaje 1997, izdajatelj 
Ministrstvo za promet in zveze. gnb-342170
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