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Javni razpisi

Št. 4110-9/2020/43 Ob-3555/20

Ustavitev javnega razpisa
Republika	Slovenija,	Ministrstvo	za	izobraževanje,	

znanost	 in	 šport,	 objavlja	 na	 podlagi	 Zakona	 o	 orga-
nizaciji	 in	financiranju	vzgoje	 in	 izobraževanja	 (Uradni	
list	RS,	št.	16/07	–	uradno	prečiščeno	besedilo,	36/08,	
58/09,	64/09	–	popr.,	65/09	–	popr.,	20/11,	40/12	–	ZUJF,	
57/12	–	ZPCP-2D,	47/15,	46/16,	49/16	–	popr.	in	25/17	
–	ZVaj),	Zakona	o	vrtcih	 (Uradni	 list	RS,	 št.	 100/05	–	
uradno	 prečiščeno	 besedilo,	 25/08,	 98/09	 –	 ZIUZGK,	
36/10,	62/10	–	ZUPJS,	94/10	–	ZIU,	40/12	–	ZUJF,	14/15	
–	ZUUJFO	in	55/17),	Zakona	o	financiranju	občin	(Ura-
dni	list	RS,	št.	123/06,	57/08,	36/11,	14/15	–	ZUUJFO,	
71/17	in	21/18	–	popr.),	Zakona	o	javnih	financah	(Ura-
dni	list	RS,	št.	11/11	–	uradno	prečiščeno	besedilo,	14/13	
–	 popr.,	 101/13,	 55/15	 –	 ZFisP,	 96/15	 –	 ZIPRS1617	
in	13/18),	Zakona	o	izvrševanju	proračunov	Republike	
Slovenije	za	leti	2020	in	2021	(Uradni	list	RS,	št.	75/19)	
in	Pravilnika	o	postopkih	za	izvrševanje	proračuna	Re-
publike	Slovenije	(Uradni	list	RS,	št.	50/07,	61/08,	99/09	
–	ZIPRS1011,	3/13	in	81/16):

Javni	 razpis	za	sofinanciranje	 investicij	v	vrtcih	 in	
osnovnem	šolstvu	v	Republiki	Sloveniji	v	proračunskem	
obdobju	2020–2021	se	ustavi.

Zaradi	ukrepov	Vlade	Republike	Slovenije	proti	Ko-
rona	virusu	se	ustavi	postopek	izvedbe	Razpisa	za	so-
financiranje	investicij	v	vrtcih	in	osnovnem	šolstvu	v	Re-
publiki	Sloveniji	v	proračunskem	obdobju	2020–2021.

Izvedba	 novega	 javnega	 razpisa	 bo	 izvedena	
v	skladu	z	veljavnimi	proračuni	Republike	Slovenije	za	
leto	2021	in	leto	2022.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št.	4102-7/2020/1	 Ob-3544/20

Na	 podlagi	 Zakona	 o	 enakih	možnostih	 žensk	 in	
moških	 (Uradni	 list	RS,	 št.	 59/02,	 61/07	–	ZUNEO-A,	
33/16	–	ZVarD	in	59/19),	Uredbe	o	pogojih	in	merilih	za	
sofinanciranje	 projektov	 na	 področju	 enakih	možnosti	
žensk	in	moških	(Uradni	list	RS,	št.	80/03;	v	nadaljeva-
nju:	uredba),	Zakona	o	nevladnih	organizacijah	(Uradni	
list	RS,	št.	21/18),	Zakona	o	prostovoljstvu	(Uradni	list	
RS,	 št.	 10/11,	 16/11	–	popr.	 in	 82/15;	 v	 nadaljevanju:	
ZProst),	Pravilnika	o	področjih	prostovoljskega	dela	 in	
vpisniku	(Uradni	list	RS,	št.	48/11,	60/11	in	29/16),	Za-
kona	o	javnih	financah	(Uradni	list	RS,	št.	11/11	–	ura-
dno	prečiščeno	besedilo,	14/13	–	popr.,	101/13,	55/15	
–	ZFisP,	96/15	–	ZIPRS1617	in	13/18),	Zakona	o	izvr-
ševanju	 proračunov	 Republike	 Slovenije	 za	 leti	 2021 

in	 2022	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 174/20	 –	 ZIPRS2122)	 in	
Pravilnika	o	postopkih	za	izvrševanje	proračuna	Repu-
blike	Slovenije	(Uradni	 list	RS,	št.	50/07,	61/08,	99/09	
–	ZIPRS1011,	3/13	in	81/16)	Republika	Slovenija,	Mini-
strstvo	za	delo,	družino,	socialne	zadeve	in	enake	mo-
žnosti,	Štukljeva	cesta	44,	Ljub	ljana,	objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja enakosti 

žensk in moških za leto 2021
I.	Ime	oziroma	naziv	in	sedež	naročnika:	Republika	

Slovenija,	Ministrstvo	za	delo,	družino,	socialne	zadeve	
in	enake	možnosti,	Štukljeva	cesta	44,	1000	Ljub	ljana	
(v	nadaljevanju:	ministrstvo).

II.	Predmet	javnega	razpisa
Predmet	razpisa	je	sofinanciranje	projektov,	ki	pri-

spevajo	k:
1.	 preseganju	 spolnih	 stereotipov	 in	 stereotipnih	

vlog	žensk	in	moških	v	družbi
Spolni	 stereotipi	 predstavljajo	 enega	 najbolj	 trdo-

vratnih	vzrokov	za	neenakost	spolov	v	družbi.	Posplo-
šeno	 in	poenostavljeno	dojemanje	 ter	pripisovanje	 la-
stnosti	 ali	 značilnosti	 ženskam	 in	moškim	 ter	 vlog,	 ki	
jih	oziroma	bi	 jih	morali	opravljati,	omejujejo	možnosti	
žensk	in	moških,	da	razvijejo	svoje	osebne	lastnosti	ali	
poklicne	 spretnosti	 in	 sprejemajo	 odločitve	 o	 svojem	
življenju	in	načrtih.

Spolni	stereotipi	in	stereotipne	vloge	žensk	in	mo-
ških	so	prisotne	v	vseh	okoljih	in	vseh	sferah	življenja.	
Še	 zlasti	 so	 jim	 izpostavljene	 skupine	 žensk,	 kot	 so	
Rominje,	 invalidke,	kmečke	ženske,	starejše	ženske,	
ženske	 iz	 drugih	 kulturnih	 okolij.	 Krepitev	 vloge	 in	
moči	 žensk	 lahko	 pomembno	 prispeva	 k	 izboljšanju	
njihovega	položaja	in	njihove	vloge	v	družini	in	družbi.	
Pandemija	covida-19	 je	še	dodatno	poglobila	 tradici-
onalne	vloge	spolov	v	družini	in	družbi,	saj	so	ženske	
v	 primerjavi	 z	moškimi	 v	 še	 večji	 meri	 razpete	med	
službene	 in	 družinske	 obveznosti	 ter	 opravijo	 veliko	
večino	neplačanega	gospodinjskega	 in	skrbstvenega	
dela.	 Naslavljanje	 spolnih	 stereotipov	 v	 okoljih,	 kjer	
so	 predstave	 o	 stereotipnih	 vlogah	 žensk	 in	moških	
še	 posebej	 globoko	 zakoreninjene,	 je	 ključnega	 po-
mena	in	lahko	doprinese	k	zmanjšanju	predsodkov	in	
diskriminacije.

Sofinancirani	bodo	projekti,	ki	bodo	v	največji	meri	
prispevali	k	preseganju	spolnih	stereotipov	in	stereotip-
nih	vlog	žensk	in	moških	v	družbi	na	splošno	oziroma	
k	ozaveščanju	in	delu	z	ranljivimi	skupinami	žensk,	kot	
so	 Rominje,	 invalidke,	 kmečke	 ženske,	 starejše	 žen-
ske,	ženske	 iz	drugih	kulturnih	okolij	ali	druge	ranljive	
skupine	žensk.
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2.	ozaveščanju	in	preprečevanju	spletnega	nasilja	
nad	dekleti	in	ženskami

V	 Sloveniji	 je	 po	 zadnjih	 podatkih	 raziskav	 vsaj	
eno	 izmed	 oblik	 spletnega	 nadlegovanja	 doživelo	 že	
56	%	učenk	zadnje	triade	osnovne	šole	in	65	%	dijakinj.	
Pandemija	 covida-19	 je	 zaradi	 prenosa	 velike	 večine	
šolskih	in	družabnih	dejavnosti	na	splet	vplivala	na	po-
rast	uporabe	le-tega	(po	nekaterih	podatkih	se	je	v	času	
pandemije	uporaba	spleta	povečala	za	50	do	70	%),	kar	
pa	se	odraža	tudi	na	porastu	spletnega	nasilja.	Spletno	
nasilje	 nad	 ženskami	 in	 dekleti	 je	 na	 spolu	 temelječe	
nasilje,	 ki	 je	 povzročeno	 z	 uporabo	 elektronske	 ko-
munikacije	oziroma	interneta.	Oblike	so	raznovrstne	in	
vključujejo	 spletno	zalezovanje,	 blatenje	 zaradi	 spola,	
sovražni	govor	in	nadlegovanje,	spletno	spolno	zlorabo,	
grožnje	s	posilstvom	ali	umorom	itd.

Sofinancirani	bodo	projekti,	ki	bodo	v	največji	meri	
prispevali	k	ozaveščanju	mladih	in	celotne	družbe	o	po-
sledicah	spletnega	nasilja	nad	dekleti	 in	ženskami	 ter	
prispevali	k	njegovemu	preprečevanju.

Raziskave	niso	predmet	javnega	razpisa	in	v	okviru	
javnega	razpisa	ne	bodo	financirane.	Vloge	prijaviteljev,	
ki	bodo	med	dejavnostmi	projekta	vključevale	raziskave,	
bodo	zavrnjene.

III.	Pogoji	za	prijavo
Na	razpisu	lahko	sodelujejo	nevladne	organizacije,	

ki	izpolnjujejo	naslednje	pogoje:
–	imajo	ustrezno	dokazilo	o	registraciji,
–	izpolnjujejo	pogoje,	določene	v	2.	členu	Zakona	

o	nevladnih	organizacijah,
–	prijavljeni	projekt	spada	v	vsebino	iz	prejšnje	toč-

ke,	kar	izhaja	iz	razpisne	dokumentacije,
–	posamezna	organizacija	 lahko	prijavi	največ	en	

projekt	in	je	hkrati	lahko	partnerska	organizacija	pri	naj-
več	enem	prijavljenem	projektu,

–	prijavljeni	projekt	se	bo	izvajal	na	območju	Repu-
blike	Slovenije.

V	primeru,	da	se	organizacija	prijavlja	kot	prosto-
voljska	organizacija,	mora	poleg	zgoraj	navedenih	pogo-
jev	izpolnjevati	tudi	pogoje,	določene	v	9.	členu	ZProst,	
in	sicer:

–	je	pravna	oseba	zasebnega	prava,	ki	je	vpisana	
v	vpisnik	prostovoljskih	organizacij,

–	delovanje	organizacije	je	z	zakonom	opredeljeno	
kot	nepridobitno,

–	osnovna	 dejavnost	 organizacije	 ni	 v	 nasprotju	
z	opredelitvijo	prostovoljstva,

–	dejavnost	 organizacije	 zagotavlja	 in	 usposablja	
prostovoljke	in	prostovoljce	za	prostovoljsko	delo	ali	se	
prostovoljsko	delo	 izvaja	 v	dobro	drugih	ali	 v	 splošno	
korist.

Izpolnjevanje	pogojev	iz	9.	člena	ZProst	organiza-
cija	 dokazuje	 z	 listino,	 iz	 katere	 izhaja,	 da	 je	 vpisana	
v	vpisnik	prostovoljskih	organizacij.

Prijave,	 ki	 ne	 bodo	 izpolnjevale	 zgornjih	 pogojev,	
bodo	zavrnjene.

IV.	Okvirna	višina	sredstev:	okvirna	višina	sredstev	
razpisa	 je	 50.000,00	 EUR.	 Sredstva	 za	 ta	 namen	 so	
zagotovljena	 v	 proračunu	Republike	Slovenije	 za	 leto	
2021	na	proračunski	postavki	130089	–	Nevladne	žen-
ske	organizacije.

V.	Delež	in	višina	sofinanciranja	projektov:	zaproše-
na	sredstva	lahko	znašajo	največ	80,00	%	celotne	vred-
nosti	projekta,	vendar	ne	več	kot	10.000,00	EUR.	Pri-
jave	prijaviteljev,	ki	ne	bodo	predvideli	sofinanciranja	iz	
lastnih	ali	drugih	virov	ali	bodo	zaprosili	za	višji	delež	ali	
višji	znesek,	bodo	zavrnjene.	Višina	dodeljenih	sredstev	
za	sofinanciranje	posameznega	projekta,	ne	glede	na	
razdelitvena	merila,	ne	more	presegati	10.000,00	EUR.	

Ministrstvo	 si	 v	 skladu	 s	 14.	 členom	uredbe	 pridržuje	
pravico,	da	določi	višino	sredstev	za	izvedbo	posame-
znega	projekta	tako,	da	upošteva	nujnost	posameznega	
stroška	za	izvedbo	projekta	oziroma	oceni	realnost	viši-
ne	posameznega	stroška.	V	primeru,	da	izbrani	prijavi-
telji	porabijo	nižji	znesek	sredstev	od	odobrenih,	mora	
ostati	delež	ministrstva	isti	ali	manjši,	kot	je	to	odobreno.

VI.	Način	sofinanciranja
Izbranim	 organizacijam	 bodo	 sredstva	 nakazana	

30.	dan	po	prejemu	in	potrditvi	pravilno	izdanega	e-zah-
tevka	za	 izplačilo	v	višini	odobrenih	sredstev	v	skladu	
s	pogodbo	o	sofinanciranju.

Izvajalec	je	dolžan	ministrstvu	oddati	zaključno	po-
ročilo	najkasneje	do	8.	11.	2021,	šele	po	potrditvi	za-
ključnega	 poročila	 s	 strani	ministrstva	 izvajalec	 lahko	
izstavi	e-zahtevek	za	izplačilo.	E-zahtevek	za	izplačilo	
mora	biti	 izdan	najkasneje	do	26.	11.	 2021.	Obvezne	
priloge	k	zaključnemu	poročilu	so	opredeljene	v	pogodbi	
o	sofinanciranju.

VII.	Rok	izvedbe
Dodeljena	 sredstva	 morajo	 biti	 porabljena	 v	 letu	

2021,	in	sicer	za	dejavnosti	od	začetka	veljavnosti	po-
godbe	 do	 najkasneje	 30.	 10.	 2021.	To	 pomeni,	 da	 je	
do	30.	10.	2021	izdan	račun	oziroma,	da	so	v	primeru	
uveljavljanja	 stroškov	 dela	 upravičeni	 stroški	 dela	 do	
vključno	30.	10.	2021.

Ministrstvo	ne	bo	sofinanciralo	dejavnost,	 izvede-
nih	pred	začetkom	veljavnosti	pogodbe	o	sofinanciranju.

VIII.	Upravičenost	stroškov
Stroški	in	izdatki	so	upravičeni,	če:
–	so	s	projektom	neposredno	povezani,	so	potrebni	

za	njegovo	izvajanje	in	so	v	skladu	s	cilji	projekta,
–	so	 dejansko	 nastali	 za	 opravljena	 dela,	 dobav-

ljeno	blago	ali	izvedene	storitve	in	je	izvajalec	dostavil	
dokazilo	o	plačilu,

–	so	prepoznani	v	skladu	s	skrbnostjo	dobrega	go-
spodarjenja,

–	nastanejo	v	obdobju	upravičenosti,
–	temeljijo	na	verodostojnih	knjigovodskih	in	drugih	

listinah.
Sofinancirani	bodo	stroški	izvajanja	izbranega	pro-

jekta,	kar	obsega	stroške	dela	redno	zaposlenih	in	ma-
terialne	stroške,	povezane	z	izvajanjem	projekta,	kamor	
sodijo	tudi	stroški	plačil	vseh	oblik	dela	izven	zaposlitve	
in	stroški	dodatnega	usposabljanja	za	strokovne	sode-
lavke/sodelavce	 (upravičeni	 stroški).	Priznane	 stroške	
lastne	 udeležbe	 lahko	 predstavljajo	 zgolj	 tisti	 stroški,	
ki	jih	prijavitelj	lahko	izkaže	z	dokazili	o	finančnih	izdat-
kih	 (npr.	 kopije	 računov,	 avtorskih	 oziroma	podjemnih	
pogodb	itd.)	oziroma	v	primeru	donacij	 in	sponzorstev	
temeljijo	na	pogodbah	ali	drugih	verodostojnih	listinah.

Ministrstvo	 sofinancira	 delo	 na	 projektu	 največ	 do	
višine	20	EUR	bruto/uro	za	projektno	uro	(ne	glede	na	
obliko	dela).	Predavateljske	in	podobne	ure	(npr.	igralske,	
vodenje	delavnic)	oseb,	ki	niso	zaposlene	v	organizaci-
ji	 prijavitelja	 ali	 partnerski	 organizaciji,	 ministrstvo	 sofi-
nancira	po	naslednjem	ključu	(bruto	znesek):	za	osebe	
s	srednješolsko	izobrazbo	največ	50	EUR	bruto/uro,	za	
osebe	z	višješolsko,	prejšnjo	visokošolsko	ali	1.	bolonjsko	
stopnjo	 izobrazbe	 največ	 60	EUR	 bruto/uro,	 za	 osebe	
s	prejšnjo	univerzitetno	ali	2.	bolonjsko	stopnjo	izobraz-
be	največ	76	EUR	bruto/uro,	za	osebe	s	specializacijo	ali	
magisterijem	znanosti	največ	96	EUR	bruto/uro,	za	osebe	
z	doktoratom	znanosti	največ	116	EUR	bruto/uro.	Strošek	
priprave	na	predavanje/izvedbo	delavnice	ipd.,	ki	je	pla-
čan	po	ključu	plačila	za	predavateljske	in	podobne	ure,	
ni	upravičen	strošek	in	ga	ministrstvo	ne	bo	sofinanciralo.

Prijavitelj	lahko	pod	postavko	F	–	Posredni	stroški	
uveljavlja	splošne	stroške	poslovanja:	 telekomunikaci-
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je	 (telefon,	 internet),	 elektrika,	 ogrevanje,	 komunalne	
storitve,	 najem	 poslovnih	 prostorov,	 stroški	 za	 drobni	
pisarniški	material,	računovodstvo,	poštnina	ipd.	Za	te	
stroške	 zaključnemu	 poročilu	 ni	 potrebno	 prilagati	 ra-
čunov,	 jih	 pa	 mora	 izvajalec	 računovodsko	 voditi	 pri	
stroških	 projekta	 in	 jih	ministrstvu	 pokazati	 v	 primeru	
nadzora	nad	porabo.	Stroški	ne	smejo	presegati	7	%	po-
rabljenih	 sredstev.	Ministrstvo	 ne	 sofinancira	 stroškov	
investicij	in	daril.

Ministrstvo	pri	potnih	stroških	prizna	kot	upravičen	
strošek	višino	stroškov,	ki	veljajo	za	javni	sektor	v	skla-
du	z	Aneksom	h	kolektivni	pogodbi	za	negospodarske	
dejavnosti	v	RS	(Uradni	list	RS,	št.	40/12).

Delo	v	obliki	prostovoljnega	dela	lahko,	če	je	prija-
vitelj	vpisan	v	vpisnik	prostovoljskih	organizacij	v	skladu	
z	ZProst,	predstavlja	do	100	%	po	 tem	 razpisu	zahte-
vane	lastne	udeležbe,	pri	čemer	se	ocenjena	vrednost	
opravljenega	prostovoljskega	dela	vrednoti	za	organiza-
cijsko	delo	13	EUR/uro,	za	vsebinsko	delo	10	EUR/uro	
in	drugo	prostovoljsko	delo	6	EUR/uro.

IX.	Predložitev	prijav
Prijave	se	oddajo	osebno	ali	priporočeno	po	pošti.	

Prijave	morajo	biti	oddane	v	zaprti	ovojnici	in	na	sprednji	
strani	opremljene	s	tabelo	na	obrazcu	NVO2021/Ovoj-
nica.

V	primeru	oddaje	vloge	pri	drugem	izvajalcu	poštnih	
storitev	obvezno	prilogo	predstavlja	»kopija	enaka	origi-
nalu«	računa	izvajalca	te	poštne	storitve,	na	katerem	je	
natisnjen	in	jasno	razviden	čas	(datum,	ura	in	minuta)	
oddaje	vloge	(priporočene	pošiljke).

Oddaja	prijave	pomeni,	da	se	prijaviteljica	ali	 pri-
javitelj	strinja	s	pogoji	razpisa	in	merili	za	ocenjevanje.

X.	Rok	za	predložitev	prijave
Rok	za	oddajo	prijav	je	29.	1.	2021.
Šteje	se,	da	je	prijava	pravočasna,	če	je	zadnji	dan	

roka	oddana	na	pošto	kot	priporočena	pošiljka	ali	če	je	
zadnji	dan	roka	do	12.	ure	oddana	v	vložišču	Ministrstva	
za	delo,	 družino,	 socialne	 zadeve	 in	enake	možnosti,	
Štukljeva	cesta	44,	Ljub	ljana.	Prijave,	ki	bodo	prispele	
po	tem	roku,	se	štejejo	kot	prepozne	in	bodo	zavržene	
ter	vrnjene	prijaviteljem	neodprte.

XI.	Razpisna	dokumentacija
Razpisna	dokumentacija	je	od	dneva	objave	razpi-

sa	dosegljiva	na	spletnih	straneh	Gov.si,	Zbirke,	Javne	
objave,	šifra	JR	Enakost	spolov	2021.

Celotna	razpisna	dokumentacija	obsega:
–	razpisno	besedilo,
–	obrazec	NVO	2021/Ovojnica,
–	obrazec	Projekt/2021	Prijava,
–	obrazec	Projekt/2021	Finančni	načrt,
–	vzorec	pogodbe,
–	obrazec	za	zaključno	poročilo,
–	obrazec	za	beleženje	opravljenega	dela	(Poročilo	

Delo/2021),
–	obrazec	za	vodenje	seznamov	prisotnosti	na	do-

godkih	(Poročilo	Prisotnost/2021),
–	obrazec	za	vrednotenje	dogodkov	(Poročilo	Vred-

notenje/2021).
XII.	Obvezna	oblika	in	vsebina	prijave
Prijavo	 z	 vsemi	 zahtevanimi	 prilogami	 je	 tre-

ba	 predložiti	 v	 zaprti	 ovojnici.	 Obrazec	 Projekt/2021	
Prijava	in	njegove	priloge	ter	obrazec	Projekt/2021	Fi-
nančni	 načrt	 je	 potrebno	dostaviti	 v	 enem	 izvirniku	 (z	
oznako	»Original«)	in	treh	fotokopijah,	vso	ostalo	doku-
mentacijo	pa	v	enem	izvodu.	Zaželeno	je	dvostransko	
tiskanje	 (fotokopiranje),	 prijave	 ne	 smejo	 biti	 vezane	
s	spiralo	ali	vpete	v	mapo.

Prijavitelji	morajo	prijavo	oddati	na	razpisnih	obraz-
cih	Projekt/2021	Prijava	in	Projekt/2021	Finančni	načrt.

Prijava	mora	vsebovati:
–	izpolnjeno	 vlogo	 (obrazec	Projekt/2021	Prijava)	

z	vsemi	zahtevanimi	podatki	(vsako	stran	mora	v	spod-
njem	 levem	 kotu	 parafirati	 odgovorna	 oseba	 oziroma	
zastopnica/zastopnik),

–	izpolnjen	 finančni	 načrt	 projekta	 (obrazec	 Pro-
jekt/2021	Finančni	načrt),

–	pooblastilo	 podpisnici/podpisniku	 Izjave	
(točka	 G	 obrazca	 Projekt/2021	 Prijava),	 če	 izjave	 ne	
podpiše	 oseba,	 pooblaščena	 za	 zastopanje,	 ki	 je	 kot	
takšna	navedena	v	evidenci	AJPES.

Poleg	tega	prijava	lahko	vsebuje	tudi:
–	ustrezno	dokazilo	o	registraciji,	iz	katerega	je	raz-

vidna	zastopnica/zastopnik,
–	če	je	prijavitelj	prostovoljska	organizacija,	listino,	

iz	katere	 izhaja,	da	 je	vpisana	v	vpisnik	prostovoljskih	
organizacij.

Obrazca	 ni	 dovoljeno	 spreminjati	 ne	 po	 vsebini,	
ne	po	obliki.	Prijave,	ki	ne	bodo	oddane	na	predpisanih	
obrazcih	 Projekt/2021	Prijava	 in	 Projekt/2021	 Finanč-
ni	načrt,	ali	prijave,	ki	bodo	oddane	na	predrugačenih	
obrazcih,	bodo	zavržene.

XIII.	Odpiranje	 in	preverjanje	 formalne	popolnosti	
prijav

Postopek	izbire	bo	vodila	strokovna	komisija,	ime-
novana	s	strani	ministra	za	delo,	družino,	socialne	za-
deve	in	enake	možnosti.

Z	odpiranjem	prijav	bo	strokovna	komisija	pričela	
3.	2.	2021.	Odpiranje	prijav	ne	bo	javno.

Strokovna	 komisija	 bo	 na	 odpiranju	 preverila	 for-
malno	popolnost	predloženih	prijav.	Odpirale	 se	bodo	
samo	v	 roku	dostavljene,	pravilno	 izpolnjene	 in	ozna-
čene	prijave,	 in	sicer	po	vrstnem	redu,	po	katerem	so	
bile	predložene.

Če	manjkajoča	dokumentacija	ni	 javno	dostopna,	
bo	strokovna	komisija	v	osmih	dneh	od	odpiranja	prijav	
prijavitelje	 pozvala,	 da	 v	 roku	 5	 dni	 dopolnijo	 prijavo.	
V	primeru,	da	prijava	v	navedenem	roku	ne	bo	dopol-
njena,	bo	zavržena.

V	nadaljnji	postopek	ocenjevanja	projektov	po	me-
rilih	javnega	razpisa	bodo	vključene	le	prijave,	ki	bodo	
izpolnjevale	vse	formalne	pogoje	javnega	razpisa.

XIV.	Ocenjevanje	prijav
Strokovna	komisija	bo	preverila	izpolnjevanje	pogo-

jev	za	kandidiranje	na	javni	razpis,	ki	so	določeni	v	II.,	
III.	in	V.	točki	tega	javnega	razpisa.	Če	bo	ugotovljeno,	
da	prijavitelj	ne	izpolnjuje	pogojev	javnega	razpisa,	bo	
prijava	zavrnjena.

Strokovna	 komisija	 lahko	 od	 prijaviteljev	 zahteva	
tudi	dodatna	pojasnila	oziroma	obrazložitve	o	projektu,	
aktivnostih	 in	 načrtovanih	 stroških.	 Dodatno	 pojasnilo	
oziroma	obrazložitev	ne	sme	spreminjati	prijave.	V	pri-
meru,	da	pojasnila	ne	bodo	posredovana	v	roku	in	na	
način,	 ki	 bo	 določen	 v	 pozivu,	 bo	 strokovna	 komisija	
vlogo	ocenila	na	podlagi	obstoječih	podatkov.

V	skladu	s	14.	členom	uredbe	strokovna	komisija	
lahko	 prav	 tako	 zniža	 posamezne	 postavke	 v	 finanč-
nem	načrtu,	za	katere	meni,	da	so	ocenjene	previsoko	
in	 zahteva	 prilagoditev	 finančnega	 načrta	 prijavitelja.	
V	primeru,	da	se	prijavitelj	ne	strinja	s	predlagano	spre-
membo	 finančnega	 načrta	 projekta	 ali	 se	 ne	 odzove	
v	 roku	 in	 na	 način,	 določenem	v	 pozivu,	 se	 šteje,	 da	
odstopa	od	vloge.

XV.	Merila	za	ocenjevanje
Pri	 izboru	 projektov	 bodo	 upoštevana	 naslednja	

merila	ob	primerjavi	istovrstnih	projektov	in	upoštevanju	
specifičnosti	posameznih	projektov.	Ocenjevanje	poteka	
za	vsako	področje	posebej,	za	potrebe	priprave	predlo-
ga	 financiranja	 pa	bodo	projekti	 umeščeni	 na	 skupno	
lestvico	glede	na	doseženo	število	točk.
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Zelo	
ustreza
(št.	točk)

Ustreza
(št.	točk)

Manj	
ustreza
(št.	točk)

Ne	ustreza
(št.	točk)

1.	Novi	pristopi	k	spodbujanju	enakosti	spolov	in	ustvarjanju	enakih	
možnosti	žensk	in	moških

9 6 3 0

2.	Jasnost	opredeljenih	ciljev	v	skladu	s	predmetom	razpisa 6 4 2 0
3.	Učinkovitost	metod	dela 6 4 2 0
4.	Jasno	opredeljene	uporabnice	in	uporabniki	oziroma	ciljne	
skupine

3 2 1 0

5.	Prispevek	k	odkrivanju	in	prepoznavanju	neenakosti	spolov 6 4 2 0
6.	Prispevek	k	odpravljanju	in	preprečevanju	neenakosti	spolov 6 4 2 0
7.	Prispevek	k	izobraževanju	in	osveščanju	o	pomenu	enakosti	
spolov

6 4 2 0

8.	Prispevek	k	odpravi	stereotipov	glede	vloge	spolov	v	družbi 6 4 2 0
9.	Prispevek	k	spodbujanju	enakosti	spolov 6 4 2 0
10.	Ustreznost	načina	evalvacije	doseganja	ciljev	projekta 3 2 1 0
11.	Preglednost	in	jasna	konstrukcija	prihodkov	in	odhodkov 3 2 1 0
12.	Reference	(s	področja	enakosti	spolov)	nevladne	organizacije 3 2 1 0
13.	Reference	(s	področja	enakosti	spolov)	nosilke/nosilca	projekta 3 2 1 0
14.	Reference	(s	področja	enakosti	spolov)	sodelavk/sodelavcev	
projekta

3 2 1 0

15.	Nevladna	organizacija	ima	status	v	javnem	interesu	na	
področju	enakih	možnosti	žensk	in	moških	

6 / / 0

SKUPAJ	–	MAKSIMALNO	ŠTEVILO	TOČK 75

XVI.	Razdelitev	sredstev
V	skladu	z	drugim	odstavkom	37.	člena	ZProst	bo	

najmanj	 10	%	 razpisanih	 sredstev	 dodeljenih	 izvajal-
cu	 projektov	 in	 programov	 prostovoljskih	 organizacij,	
ki	vključujejo	prostovoljsko	delo.	Če	na	javni	razpis	ne	
bo	predloženo	zadostno	število	prijav	prostovoljskih	or-
ganizacij	in	bi	zato	sredstva	ostala	neporabljena,	bodo	
sredstva	v	skladu	s	tretjim	odstavkom	37.	člena	ZProst	
dodeljena	sub	jektom,	ki	niso	prostovoljske	organizacije.

Ministrstvo	bo	za	izpolnitev	pogoja	iz	drugega	od-
stavka	37.	 člena	ZProst	 sofinanciralo	 tudi	 projekte,	 ki	
vključujejo	prostovoljsko	delo	v	skladu	z	ZProst,	in	sicer	
tiste,	ki	bodo	dosegli	najvišje	število	točk.

Pri	 ocenjevanju	 projektov	 bo	 strokovna	 komisija	
na	 podlagi	meril	 za	 izbor	 projekte	 razvrstila	 glede	 na	
doseženo	 število	 točk.	 Projekti	 bodo	 sofinancirani	 do	
porabe	sredstev	glede	na	vrstni	red	doseženega	števila	
točk	ter	v	skladu	z	zgoraj	navedenim	načinom	razdelitve	
sredstev,	in	sicer	na	naslednji	način:

Od	0	do	38	točk: ni	sofinanciranja
Nad	38	do	75	točk: do	100	%	od	odobrenih	sredstev

Minister	bo	na	predlog	strokovne	komisije	sprejel	
sklep	o	 izboru	projektov,	 ki	 jih	 bo	možno	sofinancirati	
v	skladu	s	pogoji,	določenimi	v	tem	javnem	razpisu,	ter	
tudi	glede	zneska	(preostanek	sredstev)	za	delno	sofi-
nanciranje	zadnje	umeščenega	projekta	glede	na	vrstni	
red	doseženega	števila	točk,	ki	bi	ga	še	bilo	možno	sofi-
nancirati	glede	na	višino	razpisanih	sredstev.

V	primeru,	da	bi	dva	ali	več	projektov	doseglo	ena-
ko	število	točk,	bo	imel	pri	dodelitvi	sredstev	prednost	
projekt,	ki	bo	pri	XV.	točki	Merila	za	izbor	projektov	pri	
merilu	1.	Novi	pristopi	k	spodbujanju	enakosti	spolov	in	
ustvarjanju	 enakih	možnosti	 žensk	 in	moških	 dosegel	
večje	število	točk.

Zoper	sklep	o	izboru	projekta	je	dopustna	pritožba	
na	Ministrstvo	za	delo,	družino,	socialne	zadeve	in	ena-
ke	možnosti,	Štukljeva	cesta	44,	1000	Ljub	ljana,	v	roku	

8	dni	od	vročitve	sklepa.	Ministrstvo	bo	o	pritožbi	odlo-
čilo	v	roku	15	dni	od	prejema	pritožbe.

Ministrstvo	bo	pri	izbranih	projektih	opravilo	nadzor	
nad	smotrno	porabo	javno-finančnih	sredstev	ter	nadzor	
nad	 izvedbo	 dejavnosti,	 opredeljenih	 v	 obrazcu	 Pro-
jekt/2021	Prijava	in	obrazcu	Projekt/2021	Finančni	načrt.

XVII.	Informacije
Dodatne	informacije	v	zvezi	z	javnim	razpisom	dobi-

te	po	e-pošti	gp.mddsz@gov.si.	Zadnji	dan	za	pojasnila	
je	25.	1.	2021.

Zaradi	načela	enake	dostopnosti	do	informacij	bodo	
vprašanja,	zastavljena	v	zvezi	z	javnim	razpisom,	in	od-
govori	nanje,	objavljeni	na	spletni	strani	ministrstva	pod	
objavo	javnega	razpisa.	Identifikacijski	podatki	organiza-
cije/osebe,	ki	je	zastavila	vprašanje,	ne	bodo	zavedeni.	
Objavljena	vprašanja	in	odgovori	veljajo	kot	dopolnitev	
razpisne	dokumentacije.

XVIII.	 Izid	 razpisa:	prijavitelji	bodo	o	 izboru	obve-
ščeni	najpozneje	v	roku	45	dni	od	odpiranja	prijav.

XIX.	Sklenitev	pogodbe:	ministrstvo	bo	z	nevladni-
mi	 organizacijami,	 izbranimi	 na	 tem	 razpisu,	 sklenilo	
pogodbe	o	sofinanciranju.	 Izbrane	nevladne	organiza-
cije	 se	morajo	odzvati	 na	poziv	ministrstva	k	 sklenitvi	
pogodbe	v	roku	8	dni	od	dneva	prejema	sklepa	o	izboru	
projekta.	V	nasprotnem	primeru	se	šteje,	da	je	nevladna	
organizacija	odstopila	od	svoje	vloge	za	dodelitev	sred-
stev.	Posamezna	pogodba	začne	veljati	z	dnem,	ko	jo	
podpišeta	obe	stranki.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št.	6316-17/2020-15	 Ob-3550/20

Javna	agencija	za	raziskovalno	dejavnost	Republi-
ke	Slovenije,	Bleiweisova	30,	Ljub	ljana,	na	podlagi	14.	
in	15.	člena	Zakona	o	raziskovalni	in	razvojni	dejavno-
sti	 (Uradni	 list	RS,	št.	22/06	–	UPB1,	61/06	–	ZDru-1,	
112/07,	9/11,	57/12	–	ZPOP-1A,	21/18	–	ZNOrg	in	9/19), 
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15.	 člena	 Pravilnika	 o	 Ciljnih	 raziskovalnih	 programih	
(CRP)	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 43/11	 in	 6/12	 –	 v	 nadalj-
njem	besedilu:	Pravilnik	o	CRP),	Metodologije	ocenje-
vanja	prijav	za	razpise	št.	6319-2/2013-38	z	dne	5.	6.	
2017	 –	 uradno	 prečiščeno	 besedilo,	 6319-2/2013-39	
z	dne	11.	12.	2017,	6319-2/2013-40	z	dne	22.	1.	2018,	
6319-2/2013-41	 z	 dne	 1.	 2.	 2018,	 6319-2/2013-42	
z	dne	19.	2.	2018,	6319-2/2013-43	z	dne	5.	3.	2018,	
6319-2/2013-44	 z	 dne	 14.	 5.	 2018,	 6319-2/2013-45	
z	dne	20.	6.	2018,	6319-2/2013-46	z	dne	9.	7.	2018,	
6319-2/2013-47	 z	 dne	 17.	 8.	 2018,	 6319-2/2013-48	
z	dne	18.	10.	2018,	6319-2/2013-49	z	dne	19.	11.	2018,	
6319-2/2013-50	 z	 dne	 17.	 12.	 2018,	 6319-2/2013-51	
z	dne	4.	2.	2019,	6319-2/2013-52	z	dne	18.	2.	2019,	
6319-2/2013-53	 z	 dne	 13.	 5.	 2019,	 6319-2/2013-54	
z	dne	14.	10.	2019,	6319-2/2013-55	z	dne	28.	10.	2019,	
6319-2/2013-56	 z	 dne	 2.	 12.	 2019,	 6319-2/2013-57	
z	dne	3.	2.	2020,	6319-2/2013-58	z	dne	18.	5.	2020,	
6319-2/2013-59	 z	 de	 14.	 9.	 2020,	 6319-2/2013-60	
z	 dne	 5.	 10.	 2020	 in	 6319-2/2013-61	 z	 dne	 30.	 11.	
2020	 (v	 nadaljnjem	 besedilu:	 Metodologija),	 Metodo-
logije	 ocenjevanja	 in	 izbora	 prijav	 na	 Javni	 razpis	 za	
izbiro	 raziskovalnih	 projektov	 Ciljnega	 raziskovalnega	
programa	»Zagotovimo.si	hrano	za	jutri«	v	letu	2020-II,	
št.	 012-1/2020-45,	 z	 dne	 21.	 12.	 2020	 (v	 nadaljnjem	
besedilu:	Metodologija	CRP),	Usmeritev	Ministrstva	za	
izobraževanje,	 znanost	 in	 šport	 za	 pripravo	 Javnega	
razpisa	 Ciljnega	 raziskovalnega	 programa	 »Zagotovi-
mo.si	hrano	za	jutri«	v	letu	2020-II,	št.	631-1/2020/12,	
z	dne	15.	12.	2020	(v	nadaljnjem	besedilu:	Usmeritve)	
in	 na	 podlagi	 soglasij	 Ministrstva	 za	 kmetijstvo,	 goz-
darstvo	in	prehrano,	št.	631-25/2019/40,	z	dne	21.	12.	
2020	in	Ministrstva	za	izobraževanje,	znanost	in	šport,	
št.	631-1/2020/17,	z	dne	22.	12.	2020,	objavlja

javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov  

Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si 
hrano za jutri« v letu 2020-II

1. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa:
–	Javna	agencija	za	raziskovalno	dejavnost	Repu-

blike	Slovenije,	Bleiweisova	30,	1000	Ljub	ljana	(v	nadalj-
njem	besedilu:	agencija),

–	Ministrstvo	 za	 kmetijstvo,	 gozdarstvo	 in	prehra-
no,	 Dunajska	 cesta	 22,	 1000	 Ljub	ljana	 (v	 nadaljnjem	
besedilu:	MKGP),

–	Ministrstvo	 za	 izobraževanje,	 znanost	 in	 šport,	
Masarykova	 cesta	 16,	 1000	 Ljub	ljana	 (v	 nadaljnjem	
besedilu:	MIZŠ).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet	Javnega	razpisa	Ciljnega	raziskovalnega	

programa	 »Zagotovimo.si	 hrano	 za	 jutri«	 v	 letu	 2020	
(v	 nadaljnjem	 besedilu:	 Javni	 razpis	 CRP	 »Zagotovi-
mo.si	 hrano	 za	 jutri«)	 je	 izbor	 in	 sofinanciranje	 razi-
skovalnih	 projektov,	 ki	 bodo	 podpora	 vladi	 in	 sektorju	
v	zvezi	z	 razvojnimi	usmeritvami	kmetijske	politike	na	
posameznem	 področju	 javnega	 interesa,	 ki	 so	 nujne	
za	 izboljšanje	 konkurenčnosti	 in	 trajnostnega	 razvoja	
slovenskega	kmetijstva,	gozdarstva,	ribištva,	prehrane	
in	podeželja	ter	v	zvezi	s	spremljanjem	in	nadziranjem	
njihovega	izvajanja	ter	projekta	skupnostne	znanosti	na	
področju	stanja	onesnaženosti	slovenskih	voda	in	morja	
s	plastiko	in	mikroplastiko.

Javni	razpis	CRP	»Zagotovimo.si	hrano	za	jutri«	te-
melji	na	strateških	ciljih,	opredeljenih	v	sektorskih	doku-
mentih:	 Resoluciji	 o	 strateških	 usmeritvah	 razvoja	 slo-
venskega	kmetijstva	in	živilstva,	Resoluciji	o	nacionalnem	
gozd	nem	 programu	 in	 Strategiji	 prilagajanja	 slovenske-
ga	 kmetijstva	 in	 gozdarstva	 podnebnim	 spremembam,	

Resoluciji	o	raziskovalni	in	inovacijski	strategiji	Slovenije	
2011–2020	 (ReRIS11-20),	 Slovenski	 strategiji	 krepitve	
mednarodnega	 raziskovalnega	 prostora,	 Sklepu	 Vlade	
Republike	Slovenije,	št.	51102/6/2020/4,	z	dne	9.	12.	2020.

Predmet	razpisa	je	določen	s	prioritetnimi	vsebinami	
MKGP	in	MIZŠ	v	okviru	treh	težišč	CRP	»Zagotovimo.si	
hrano	za	jutri«:

Težišča	1:	Prehranska	varnost	Slovenije;
Težišča	3:	Trajnostno	gospodarjenje	z	naravnimi	viri	in
Težišča	4:	Razvoj	podeželja.
Težišča	CRP	iz	prejšnjega	odstavka	ustrezajo	stra-

teškim	in	drugim	razvojnim	dokumentom	MKGP	in	MIZŠ.
Razpisani	 tematski	 sklopi	 predstavljajo	 vsebinski	

okvir	za	razpisane	teme,	ki	pokrivajo	skupne	vsebine	in	
skupne	cilje	v	okviru	posameznega	težišča	CRP	in	imajo	
skupen	naslov	v	okviru	posameznih	težišč	CRP,	sledijo	
osnovnim	ciljem	in	prednostnim	programskim	usmeritvam	
kmetijske	 politike	 ter	 politike	mednarodnih	 znanstvenih	
sodelovanj	na	področju	skupnostne	znanosti.

Razpisane	teme	z	opredelitvijo	in	podrobno	obrazlo-
žitvijo	ciljev,	skupno	okvirno	višino	sredstev	 in	celotnim	
trajanjem	projekta	ter	z	navedbo	uradne	osebe	MKGP	in	
MIZŠ	so	priloga	javnemu	razpisu.

Razpisani	tematski	sklopi	in	teme
Težišče	1:	Prehranska	varnost	Slovenije
Tematski	sklop:	1.1.	Zdravstveno	varstvo	živali
Številka	teme:	1.1.1.
Naslov	 teme:	 Ocena	 tveganj	 vnosa	 virusa	 afriške	

prašičje	kuge	v	reje	prašičev
Cilji	projekta:
–	pregledati	 stanje	 in	 oceniti	 izvajanje	 biovarnosti	

v	izbranih	rejah,
–	na	podlagi	vpogleda	glede	izvajanja	biovarnostnih	

ukrepov	oceniti	tveganje	vnosa	virusa	APK	v	slovenske	
reje	prašičev,

–	analizirati	pridobljene	podatke	in	pripraviti	predloge	
in	usmeritve	pristojnim	organom	za	prilagoditev	ukrepov	
zoper	APK,

–	pripraviti	predloge	načrtov	biovarnostnih	ukrepov	
za	komercialne	 reje	prašičev	 (KRP),	za	nekomercialne	
reje	 prašičev	 (NKRP)	 in	 za	 reje	 prašičev	 na	 prostem	
(PRP),

–	pripraviti	program	osveščanja	in	izobraževanja	rej-
cev	o	povezavi	med	biovarnostnimi	ukrepi,	zdravstvenim	
stanjem	in	dobrobitjo	prašičev	ter	varno	hrano.

Težišče	3:	Trajnostno	gospodarjenje	z	naravnimi	viri
Tematski	sklop:	3.1.	Varovanje	voda
Številka	teme:	3.1.1.
Naslov	 teme:	Onesnaženje	 rek	 in	morja	s	plastiko	

in	mikroplastiko
Cilji	projekta:
–	aktivna	vključitev	skupnosti	v	znanstvene	raziska-

ve,	v	skladu	z	mednarodnimi	smernicami	vključitev	otrok	
v	starosti	od	10	do	16	let	ter	mentorjev	–	učiteljev,

–	ozaveščanje	 najširše	 skupnosti	 o	 onesnaženosti	
voda	s	plastiko	in	mikroplastiko	ter	o	potrebah	po	prepre-
čevanju	nadaljnjega	onesnaževanja	voda,

–	koordinacija	šol	in	mentorjev,	organizacija	izvedbe	
vzorčenj,	promocija,	sodelovanje	pri	strokovni	evalvaciji	
rezultatov	projekta,	sodelovanje	pri	koordinacija	na	med-
narodni	ravni,

–	izobraževanje	mentorjev	–	učiteljev	za	zbiranje	in	
vzorčenje	odpadkov,	po	enotni	metodologiji	mednarod-
nega	projekta,

–	zbiranje	in	vzorčenje	in	oddaja	odpadkov	po	enotni	
metodologiji	mednarodnega	projekta,

–	raziskovalno	vrednotenje	vzorcev	s	sodelovanjem	
znanstvenikov	javnih	raziskovalnih	organizacij	po	enotni	
metodologiji	mednarodnega	projekta,
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–	znanstveno	 ovrednotenje	 projekta	 skupnostne	
znanosti	na	mednarodni	ravni,

–	razširitev	izvajanja	mednarodnega	projekta	skup-
nostne	 znanosti	 –	 »Pirati	 plastike	 –	 dajmo,	 Evropa!«	
iz	 držav	 trio	 predsedstev	 na	 druge	 države	 članice	 ter	
vključitev	 nadaljevanja	 in	 razvijanja	 projekta	 v	 okvirni	
program	Obzorje	Evropa.

Težišče	4:	Razvoj	podeželja
Tematski	sklop:	4.1.	Socialni	vidiki	razvoja	podeželja
Številka	teme:	4.1.1.
Naslov	teme:	Medgeneracijsko	sožitje	na	podeže-

lju,	 socialna	 izključenost	 in	 blažitev	 socialnih	 pritiskov	
na	podeželju

Cilji	projekta:
–	izdelati	temeljno	raziskavo	stanja	sobivanja	raz-

ličnih	generacij	na	kmetiji	 (potrebe,	 interesi,	omejitve),	

oblikovanje	 strokovne	 podlage	 in	 predlog	 konkretnih	
ukrepov	za	ureditev	tega	področja	na	podeželju,

–	proučiti	 potrebe,	 cilje,	 koncepte	 in	 organizacijo	
socialnega	in	psihosocialnega	svetovanja,

–	proučiti	primere	dobrih	praks	(analiza,	zakonodaj-
ne	možnosti,	ovire),

–	pripraviti	priporočila	za	blažitev	socialnih	pritiskov	
in	socialne	vključenosti	na	podeželju,	povezanih	z	razvo-
jem	kmetijstva,	med	različnimi	generacijami,

–	proučiti	 možnosti	 vključitve	 socialnih	 ukrepov	
v	politiko	razvoja	podeželja.

3. Okvirna višina sredstev
Predvideni	 okvirni	 obseg	 sredstev	 za	 realizacijo	

tega	razpisa	znaša	200.000,00	EUR.	Razpis	bo	realizi-
ran	glede	na	razpoložljiva	sredstva	v	proračunu	Repu-
blike	Slovenije	in	finančnem	načrtu	agencije.

Okvirna	višina	sredstev	po	udeležencih	za	celotno	obdobje	trajanja	projektov:

Javna	agencija	za	raziskovalno	dejavnost	Republike	Slovenije 100.000,00	EUR
Ministrstvo	za	kmetijstvo,	gozdarstvo	in	prehrano	 50.000,00	EUR
Ministrstvo	za	izobraževanje,	znanost	in	šport 50.000,00	EUR

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na	 javni	 razpis	se	 lahko	prijavijo	 raziskovalne	or-

ganizacije,	ki	so	vpisane	v	zbirko	podatkov	o	izvajalcih	
raziskovalne	in	razvojne	dejavnosti	(v	nadaljnjem	bese-
dilu:	evidenca	RO)	in	zasebni	raziskovalci,	ki	so	vpisani	
v	register	zasebnih	raziskovalcev,	ki	ju	vodi	agencija	ter	
izpolnjujejo	pogoje,	določene	z	Zakonom	o	raziskovalni	
in	razvojni	dejavnosti	in	s	Pravilnikom	o	postopkih	(so)fi-
nanciranja	in	ocenjevanja	ter	spremljanju	izvajanja	razis-
kovalne	dejavnosti	(v	nadaljnjem	besedilu:	Pravilnik).

Če	pri	prijavi	raziskovalne	dejavnosti	sodeluje	več	
izvajalcev	raziskovalne	dejavnosti,	je	prijavitelj	matična	
RO.	Matična	RO	je	tista	RO,	ki	vloži	prijavo	raziskoval-
nega	projekta,	je	prva	navedena	na	prijavnem	obrazcu	
in	pri	kateri	je	zaposlen	vodja	raziskovalnega	projekta	ob	
podpisu	pogodbe	o	izvajanju	in	(so)financiranju.

5. Pogoji
Pogoji	za	sodelovanje	na	javnem	razpisu	so	določe-

ni	v	Zakonu	o	raziskovalni	in	razvojni	dejavnosti,	Pravil-
niku	o	Ciljnih	raziskovalnih	programih	(CRP),	Pravilniku	
o	kriterijih	za	ugotavljanje	izpolnjevanja	pogojev	za	vodjo	
raziskovalnega	 projekta	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 53/16	 –	
v	nadaljnjem	besedilu:	Pravilnik	o	kriterijih),	Metodologiji	
ocenjevanja	prijav	za	razpise,	Metodologiji	ocenjevanja	
in	 izbora	prijav	na	Javni	 razpis	za	 izbiro	 raziskovalnih	
projektov	Ciljnega	 raziskovalnega	 programa	 »Zagoto-
vimo.si	 hrano	 za	 jutri«	 v	 letu	 2020-II	 in	 v	Usmeritvah	
Ministrstva	za	izobraževanje,	znanost	in	šport	za	pripra-
vo	Javnega	razpisa	Ciljnega	raziskovalnega	programa	
»Zagotovimo.si	hrano	za	jutri«	v	letu	2020-II.

Vsi	navedeni	dokumenti	 so	sestavni	del	 razpisne	
dokumentacije	in	so	objavljeni	na	spletni	strani	agencije.

5.1	Pogoji	za	prijavitelje	in	vodje	projekta	–	splošno
Raziskovalni	projekt	izvaja	projektna	skupina,	ki	jo	

sestavljajo	vodja	projekta,	 raziskovalci	 ter	strokovni	 in	
tehnični	sodelavci.

Če	je	projektna	skupina	sestavljena	iz	več	projekt-
nih	podskupin	na	različnih	raziskovalnih	organizacijah,	
mora	imeti	prijavitelj	z	drugimi	sodelujočimi	raziskoval-
nimi	organizacijami	podpisan	dogovor	o	ureditvi	medse-
bojnih	pravic	in	obveznosti.

Vodja	 projekta	 mora	 imeti	 evidenčno	 številko	
razis	kovalca,	kar	pomeni,	da	je	vpisan	v	zbirko	podat-

kov	 o	 izvajalcih	 raziskovalne	 in	 razvojne	 dejavnosti,	
ki	 jo	 vodi	 agencija.	 Prijavitelj	 mora	 za	 vodjo	 projek-
ta,	 ki	 še	 nima	 številke	 raziskovalca,	 izpolniti	 obrazec	
ARRS-ZOP-02-2018-1,	ki	mu	je	obvezno	treba	priložiti	
Izjavo	o	nameri	zaposlitve.

Vodja	raziskovalnega	projekta	s	statusom	mladega	
doktorja	je	tisti	raziskovalec,	pri	katerem	je	na	dan	izteka	
roka	za	oddajo	prijav	na	razpis	poteklo	največ	deset	let	
po	letu	zagovora	njegovega	prvega	doktorata.	Razisko-
valec,	ki	je	že	izvajal	CRP	projekt	kot	mladi	doktor,	ne	
more	več	prijaviti	CRP	projekta	kot	mladi	doktor.

V	 okviru	 razpisa	 lahko	 posamezen	 raziskovalec	
kandidira	kot	vodja	le	enega	raziskovalnega	projekta.

5.2	Proste	kapacitete	in	zaposlitev
Vodja	 raziskovalnega	 projekta	 in	 člani	 projektne	

skupine	morajo	imeti	za	izvajanje	raziskovalnih	projek-
tov	proste	kapacitete	(največji	dovoljeni	obseg	na	osebo	
znaša	1700	ur	letno	ali	1	FTE)	in	morajo	biti	za	izvajanje	
raziskovalne	dejavnosti	zaposleni	v	RO,	izvajalki	projek-
ta,	ali	imeti	status	zasebnega	raziskovalca.

Pogoji	glede	prostih	kapacitet	na	letni	ravni	in	zapo-
slitve	se	preverijo	ob	podpisu	pogodbe.	Pogodba	mora	
biti	 podpisana	 najkasneje	 v	 treh	 mesecih	 od	 sklepa	
o	izboru	projektov.

5.3	Raziskovalna	uspešnost	vodij	projektov
Vodja	 raziskovalnega	 projekta	 mora	 izpolnjeva-

ti	 pogoje	 za	 vodjo	 raziskovalnega	 projekta	 v	 skladu	
z	29.	členom	Zakona	o	raziskovalni	in	razvojni	dejavno-
sti	in	3.	členom	Pravilnika	o	kriterijih	(vodja	aplikativnega	
projekta),	 oziroma	4.	 členom	Pravilnika	o	 kriterijih,	 če	
ima	vodja	raziskovalnega	projekta	status	podoktoranda.

Vodje	projektov	morajo	 imeti	 doktorat	 znanosti	 in	
izpolnjevati	v	nadaljevanju	navedene	pogoje,	ki	so	dolo-
čeni	z	minimalnimi	vrednostmi	posameznih	parametrov.	
Raziskovalci,	 ki	 imajo	 status	mladih	doktorjev,	morajo	
izpolnjevati	pogoje	za	mlade	doktorje,	kjer	so	ti	izrecno	
določeni.

5.3.1	Kriteriji	za	ugotavljanje	izpolnjevanja	pogojev	
za	 vodjo	 raziskovalnega	 projekta	 (3.	 člen	 Pravilnika	
o	kriterijih):

1.	Dosega	minimalno	40	točk	iz	znanstvenih	objav,	
ki	so	določene	v	podzakonskem	predpisu,	ki	ureja	ka-
zalnike	raziskovalne	uspešnosti,	v	zadnjih	petih	letih.
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2.	Izkazuje	citiranost,	kot	je	določena	v	2.	točki	pr-
vega	odstavka	drugega	člena	Pravilnika	o	kriterijih,	ali	
ima	dokazane	prenose	lastnih	raziskav	v	prakso	(pa-
tenti,	implementirane	tehnologije,	prodani	računalniški	
programi,	 izvedeni	 pomembni	 objekti	 ali	 izdelki	 ipd.;	
COBISS	 tip	 2.02,	 2.03,	 2.04,	 2.06,	 2.07,	 2.12,	 2.13,	
2.14,	2.15,	2.16,	2.17,	2.20,	2.21	in	2.24)	ali	dokazano	
delo	na	nacionalno	pomembnem	znanstvenem	korpu-
su	ali	zbirki.

3.	Izkazuje	minimalno	oceno	iz	znanstvenih	objav	
(A1)	 in	dokumentiranega	sodelovanja	z	drugimi	finan-
cerji	(A3)	v	zadnjih	petih	letih	ter	minimalno	število	čistih	
citatov	v	zadnjih	desetih	 letih,	 in	 sicer:	A1/2	≥	400	ali	
A'	≥	200	ali	A«	≥	50	ali	osnovni	pogoj.

4.	Osnovni	pogoj	za	kandidate	za	vodje	raziskoval-
nih	projektov	je:	A1	≥	A1	minimalni,	CI	≥	CI	minimalni	in	
A3	≥	A3	minimalni.

5.	Vodje	raziskovalnih	projektov	morajo	izpolnjevati	
pogoj,	da	je	vrednost	A'	več	kot	0.

Če	raziskovalec	v	zadnjih	petih	letih	ni	bil	zaposlen	
ali	samozaposlen	v	raziskovalni	dejavnosti,	se	lahko	pri	
izpolnjevanju	 kriterija	 iz	 1.	 točke	 prejšnjega	 odstavka	
namesto	zadnjih	petih	let	upošteva	zadnje	intervalno	ob-
dobje,	ki	vključuje	obdobje	petih	let	zaposlitve	v	razisko-
valni	dejavnosti.	Upoštevano	obdobje	 iz	1.	 točke	prej-
šnjega	odstavka	se	podaljša	v	primeru	dejansko	izrab-
ljenega	dopusta	iz	naslova	zavarovanja	za	starševsko	
varstvo,	 dokumentirane	 odsotnosti	 zaradi	 bolezni	 ali	
poškodb	oziroma	drugih	primerov	odsotnosti,	določenih	
v	predpisih	o	zdravstvenem	zavarovanju,	in	zaposlitve	
izven	raziskovalne	dejavnosti,	daljše	od	treh	mesecev.	
Na	podaljšanje	upoštevanega	obdobja	ne	vpliva	izraba	
starševskega	dopusta	v	obliki	delne	odsotnosti	z	dela.

V	nadaljevanju	so	za	vede	in	posamezna	področja	
navedeni	pogoji	za	A1	minimalni,	CI	minimalni	in	A3	mini-
malni.	Področje	je	navedeno	takrat,	kadar	predstavlja	izje-
mo	in	je	zanj	določen	drugačen	pogoj	kot	za	celotno	vedo.	
Za	področja,	ki	niso	navedena,	veljajo	pogoji	za	vedo.

1.	Ocena	A1
a.	A1	minimalni	je	določen	v	naslednji	tabeli:

Veda/področje A1	minimalni
Naravoslovje,	Tehnika,	Medicina,	Biotehnika,	Družboslovje,	Arheologija,	Geografija 0,5
Humanistika,	Pravo,	Narodno	vprašanje 1

b.	Za	raziskovalce,	ki	imajo	status	mladih	doktorjev,	je	A1	minimalni	določen	v	naslednji	tabeli:

Veda/področje A1	minimalni
Naravoslovje,	Tehnika,	Medicina,	Biotehnika,	Družboslovje,	Arheologija,	Geografija 0,4
Humanistika,	Pravo,	Narodno	vprašanje 1

2.	Čisti	citati
a.	Minimalno	število	čistih	citatov,	CI	minimalni,	je	za	vodje	raziskovalnih	projektov	določeno	v	naslednji	tabeli:

Veda/področje CI	minimalni
Humanistika,	Pravo,	Narodno	vprašanje 1
Družboslovje,	Arheologija,	Geografija 5
Rudarstvo	in	geotehnologija,	Geodezija,	Promet,	Vodarstvo,	Psihologija,	Šport 15
Tehnika,	Biotehnika,	Matematika,	Geologija 50
Medicina,	Biologija,	Računsko	intenzivne	metode	in	aplikacije,	Kemijsko	inženirstvo,	Energetika,	
Materiali

100

Naravoslovje,	Mikrobiologija	in	imunologija,	Biotehnologija 200

b.	Minimalno	število	čistih	citatov,	CI	minimalni,	je	za	vodje	raziskovalnih	projektov,	ki	imajo	status	mladega	dok-
torja,	določeno	v	naslednji	tabeli:

Veda/področje CI	minimalni
Humanistika,	Pravo,	Narodno	vprašanje 1
Družboslovje,	Rudarstvo	in	geotehnologija,	Promet,	Vodarstvo 5
Tehnika,	Matematika,	Geologija,	Gozdarstvo	lesarstvo	in	papirništvo,	Rastlinska	produkcija
in	predelava,	Geografija

10

Naravoslovje,	Medicina,	Biotehnika 20

5.3.2	Kriteriji	za	ugotavljanje	izpolnjevanja	pogojev	
za	vodjo,	ki	ima	status	podoktoranda	(4.	člen	Pravilnika	
o	kriterijih):

Vodja,	ki	 ima	status	podoktoranda,	mora	izpolnje-
vati	naslednje	pogoje:

–	vrednost	A1	>	0,
–	vrednost	A'	>	0,
–	izkazovati	 vsaj	 eno	 znanstveno	 objavo	 (tudi	

v	 soavtorstvu	 kot	 prvi	 avtor),	 določeno	 v	 podzakon-

skem	predpisu,	ki	ureja	kazalnike	raziskovalne	uspeš-
nosti,

–	izkazovati	sposobnost	za	organiziranje	in	vodenje.
Za	podoktoranda	velja,	da	izpolnjuje	pogoj	za	vodjo	

raziskovalnega	projekta,	če	od	zagovora	njegovega	prve-
ga	doktorata	niso	potekla	več	kot	tri	leta	po	letu	zagovora	
njegovega	doktorata	(upošteva	se	leto	zagovora	dokto-
rata	 v	 obdobju	 2018–25.	 1.	 2021).	 Podoktorand	mora	
imeti	opravljen	zagovor	doktorata	do	25.	1.	2021.	Če	je	
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podoktorand	izkoristil	dopust	iz	naslova	zavarovanja	za	
starševsko	varstvo,	pri	čemer	se	za	enega	otroka	upošte-
va	eno	leto,	se	čas	po	letu	zagovora	podaljša	nad	tri	leta.	
Enako	velja	za	dokumentirane	odsotnosti	zaradi	bolezni	
ali	poškodb	oziroma	drugih	primerov	odsotnosti,	določe-
nih	v	predpisih	o	zdravstvenem	zavarovanju,	in	zaposlitev	
izven	raziskovalne	dejavnosti,	daljšo	od	treh	mesecev.

5.3.3	Izračun	kvantitativnih	ocen
Kvantitativne	ocene	za	posamezne	elemente	oce-

njevanja	(A1	in	CI)	in	za	posamezno	znanstveno	vedo,	
ki	 so	 opredeljene	 v	 Metodologiji,	 pridobi	 in	 izračuna	
agencija.	 Agencija	 bo	 za	 izračun	 kvantitativne	 ocene	
uporabila	 podatke,	 ki	 bodo	 vpisani	 v	 bazah	 SICRIS	
(COBISS)	in	evidencah	agencije	na	dan	zaključka	jav-
nega	 razpisa	 (A1)	 oziroma	 na	 dan	 zadnjega	 zajema	
podatkov	v	bazah	SICRIS	(COBISS)	pred	zaključkom	
javnega	razpisa	(CI).

Za	vrednotenje	bibliografskih	kazalcev	raziskoval-
ne	uspešnosti	raziskovalca	(izračun	kvantitativnih	ocen)	
morajo	raziskovalci	sami,	preko	pooblaščene	knjižnice,	
pravočasno	poskrbeti	za	vnos	evidenčne	številke	razi-
skovalca	iz	zbirke	podatkov	o	izvajalcih	raziskovalne	in	
razvojne	dejavnosti,	ki	jo	vodi	agencija,	v	normativni	za-
pis	za	avtorja	v	bazi	normativnih	podatkov	CONOR.SI.

5.3.4	Drugi	kvantitativni	pogoji
Minimalna	 vrednost	A3	 je	 za	 vodje	 raziskovalnih	

projektov	enaka	0.
6.	Kriteriji in merila za ocenjevanje
Pri	izboru	projektov	bodo	upoštevani	naslednji	kri-

teriji:	relevantnost	in	potencialni	vpliv	predloga	projekta,	
raziskovalna	oziroma	razvojna	kakovost	predloga	pro-
jekta	ter	izvedljivost	predloga	projekta.

Kriteriji	in	merila	za	ocenjevanje,	postopek	ocenje-
vanja	in	izbora	prijav	ter	izbor	ocenjevalcev	so	podrob-
neje	določeni	z	Metodologijo	CRP,	ki	je	skupaj	z	ocenje-
valnima	listoma	sestavni	del	razpisne	dokumentacije.

7.	Čas trajanja projektov
Predviden	začetek	(so)financiranja	izvajanja	projek-

tov	je	1.	4.	2021	in	je	odvisen	od	razpoložljivih	sredstev	
v	 proračunu	Republike	 Slovenije	 in	 finančnem	 načrtu	
agencije,	ter	drugih	objektivnih	okoliščin,	ki	lahko	vpliva-
jo	na	izvedbo	javnega	razpisa.	O	spremembi	predvide-
nega	datuma	začetka	sofinanciranja	izvajanja	projektov	
bodo	prijavitelji	obveščeni	med	razpisom.

Projekti	 praviloma	 trajajo	 od	 12	 do	 24	 mesecev.	
Izjemoma	 lahko	projekti	 trajajo	do	36	mesecev,	kar	 je	
v	prijavi	potrebno	posebej	utemeljiti.

8.	Izbor raziskovalnih projektov
8.1.	Postopek	izbora
Prijave	bodo	ocenjene	po	postopku	in	na	način,	kot	

ga	določata	Pravilnik	o	CRP	in	Metodologija	CRP.
Programski	svet	sprejme	predlog	prednostnega	se-

znama	projektov	skupaj	 s	predlogom	deleža	sredstev	
za	 izvedbo	 izbranih	 projektov	 posebej	 za	 agencijo	 in	
posebej	za	MKGP	in	MIZŠ.

Programski	 svet	 predlog	 prednostnega	 seznama	
projektov	 za	 agencijo	 posreduje	 v	 sprejem	 direktorju	
agencije,	ministru	za	kmetijstvo,	gozdarstvo	in	prehra-
no	 in	ministrici	za	 izobraževanje,	znanost	 in	šport.	Na	
podlagi	predloga	prednostnega	seznama	Programskega	
sveta,	agencija,	MKGP	in	MIZŠ	sprejmejo	obrazložene	
delne	sklepe	o	izboru	prijav	za	(so)financiranje	razisko-
valnih	 projektov	 na	 razpis	 CRP,	 s	 seznamom	 izbora	
prijav	(v	nadaljnjem	besedilu:	delni	sklepi).

Po	 predhodnem	 sprejetju	 delnih	 sklepov	 s	 strani	
agencije,	MKGP	in	MIZŠ,	direktor	agencije	sprejme	ugo-
tovitveni	Sklep	o	izboru	projektov.

Agencija	na	podlagi	Sklepa	o	izboru	projektov	izda	
prijaviteljem	 individualno	 obvestilo	 o	 rezultatih	 izbora	
prijav.

8.2.	Pravna	sredstva
Prijavitelj	 lahko	 zoper	 odločitev	 o	 rezultatih	 izbo-

ra	prijav	vloži	ugovor	v	15	dneh	od	prejema	obvestila	
o	 izboru.	 O	 ugovoru	 s	 sklepom	 odloči	 Upravni	 odbor	
agencije.

Vloženi	ugovor	ne	zadrži	podpisa	pogodb	z	izbra-
nimi	prijavitelji.

8.3.	Spletna	stran
Prijavitelj	mora	po	odobritvi	 projekta	na	spletnem	

mestu	svoje	RO	odpreti	posebno	spletno	stran	oziroma	
podstran,	 ki	bo	namenjena	projektu,	 ter	bo	omogoča-
la	diseminacijo	dosežkov.	Obvezne	minimalne	vsebine	
spletne	strani	 so:	 vsebinski	opis	projekta	z	osnovnimi	
podatki	 glede	 financiranja,	 sestava	 projektne	 skupine	
s	povezavami	na	podatke	v	sistemu	SICRIS,	faze	pro-
jekta	in	opis	njihove	realizacije,	bibliografske	reference,	
ki	izhajajo	neposredno	iz	izvajanja	projekta	ter	navedba	
logotipa	 agencije	 in	 drugih	 sofinancerjev.	 Vsebine,	 ki	
so	zajete	v	sistemu	SICRIS,	naj	bodo	povezane	 in	 jih	
ni	 potrebno	 podvajati.	 Spletna	 stran	 predstavitve	 pro-
jekta	mora	ostati	aktivna	še	5	let	po	zaključku	projekta.	
O	 vzpostavitvi	 spletne	 strani	 izvajalec	 poroča	 v	 vme-
snem	oziroma	letnem	in	zaključnem	poročilu.

9. Prijava na javni razpis
Prijava	na	javni	razpis	se	izvede	v	okviru	elektron-

skega	prijavnega	sistema.
Prijavitelji	se	na	razpis	prijavijo	s	prijavno	vlogo	–	

obrazcem	ARRS-CRP-HRA-II-JR-Prijava/2020.
Prijava	 na	 javni	 razpis	 se	 kot	 Prijavna	 vloga	 na	

obrazcu	ARRS-CRP-HRA-II-JR-Prijava/2020	izpolnjuje	
na	 spletnem	 portalu	 agencije	 eObrazci.	 Portal	 lahko	
uporabljajo	 raziskovalci,	 vpisani	 v	 evidence	 agencije,	
skrbniki	 spletnega	 portala	 eObrazci	 v	 RO,	 zastopniki	
RO,	pooblaščenci	 zastopnikov	RO	 in	dodatni	uporab-
niki.	Prijava	na	spletni	portal	eObrazci	je	možna	na	dva	
načina:

–	z	 digitalnim	 potrdilom	 (SIGEN-CA,	 SIGOV-CA,	
NLB-CA,	POSTArCA	ali	HALCOM-CA);

–	z	 uporabniškim	 imenom	 in	 geslom	 (raziskoval-
ci	 lahko	geslo	za	prijavo	pridobijo	s	portala	eObrazci,	
ostalim	 uporabnikom	 geslo	 dodeli	 skrbnik	 eObrazcev	
v	RO	ali	agencija).

Prijavni	obrazec	se	izpolnjuje	v	slovenskem	jeziku,	
točke	1,	10,	11,	20.1,	20.2.,	20.3,	pa	tudi	v	angleškem	jezi-
ku	(navedene	točke	morajo	biti	izpolnjene	v	obeh	jezikih).

Prijavitelj	v	prijavni	vlogi	označi,	ali	se	vsebina	predlo-
ga	raziskovalnega	projekta	šteje	za	poslovno	skrivnost.	
Kot	poslovna	skrivnost	se	na	podlagi	39.	člena	Zakona	
o	gospodarskih	družbah	(Uradni	list	RS,	št.	65/09	–	ura-
dno	prečiščeno	besedilo,	33/11,	91/11,	100/11	–	skl.	US,	
32/12,	57/12,	44/13	–	odl.	US,	82/13,	55/15,	15/17,	22/19	
–	 ZposS	 in	 158/20	 –	 ZIntPK-C)	 štejejo	 informacije,	 ki	
izpolnjujejo	zahteve	za	poslovno	skrivnost	v	skladu	z	za-
konom,	ki	ureja	poslovne	skrivnosti.

Prijavitelji,	kjer	v	prijavi	kot	izvajalec	ali	soizvajalec	
nastopa	gospodarska	družba,	morajo	skladno	s	Pravili	
o	 državnih	 pomočeh	 na	 področju	 raziskovalne	 dejav-
nosti,	 št.	 007-7/2015-11,	 z	 dne	 8.	 4.	 2016,	 predložiti	
tudi	izpolnjen	Obrazec	za	dodeljevanje	državnih	pomoči	
ARRS-PROJ-CRP-HRA-II-DP-2020.

10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijavo	na	 javni	 razpis	se	 lahko	odda	v	obliki	do-

ločeni	v	točki	10.1.	(elektronska	prijava	s	kvalificiranim	
digitalnim	podpisom)	ali	na	način	določen	v	točki	10.2.	
(v	elektronski	obliki	brez	kvalificiranega	digitalnega	pod-
pisa	in	tiskana	prijava).

Prijaviteljem	 svetujemo,	 da	 prijavnih	 vlog	 ne	 od-
dajajo	zadnji	dan	 razpisnega	 roka,	ker	 lahko	pride	do	
preobremenjenosti	strežnika.
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10.1	Oddaja	prijavne	vloge	s	kvalificiranim	digital-
nim	podpisom

Prijava	na	 javni	 razpis	 se	 izpolni	 in	odda	kot	Pri-
javna	 vloga	 na	 obrazcu	 ARRS-CRP-HRA-II-JR-Prija-
va/2020	na	spletnem	portalu	agencije	eObrazci.	Oddana	
prijava	je	popolna,	če	je	opremljena	z	obema	digitalnima	
podpisoma	(zastopnik	oziroma	pooblaščena	oseba	pri-
javitelja	in	vodja	raziskovalnega	projekta).

Prijave	morajo	biti	oddane	do	vključno	25.	1.	2021	
do	14.	 ure.	Prijava	 z	 digitalnim	podpisom	se	 šteje	 za	
pravočasno,	 če	 je	 izpolnjena	 in	 opremljena	 z	 obema	
digitalnima	 podpisoma	 na	 spletnem	 portalu	 agencije	
eObrazci	do	vključno	25.	1.	2021	do	14.	ure.

10.2	Oddaja	prijavne	vloge	brez	kvalificiranega	di-
gitalnega	podpisa

V	 primeru,	 ko	 prijavitelj	 (zastopnik	 oziroma	 poo-
blaščena	oseba	prijavitelja)	in/ali	vodja	raziskovalnega	
projekta	nimata	digitalnega	podpisa,	se	prijava	 izpolni	
in	odda	v	elektronski	obliki	kot	digitalno	nepodpisana	na	
spletnem	portalu	agencije	eObrazci	 (obrazec	Prijavne	
vloge	ARRS-CRP-HRA-II-JR-Prijava/2020)	 in	v	 tiskani	
obliki,	ki	mora	biti	opremljena	z	lastnoročnim	podpisom	
zastopnika	 oziroma	 pooblaščene	 osebe	 prijavitelja	 in	
vodje	raziskovalnega	projekta	ter	žigom	prijavitelja.

Obe	obliki	prijave,	elektronska	brez	digitalnega	pod-
pisa	in	tiskana,	morata	biti	vsebinsko	popolnoma	enaki.

Tiskano	prijavo	 je	 treba	dostaviti	 v	 zaprti	 ovojnici	
z	oznako	»Ne	odpiraj,	prijava	na	Javni	razpis	za	izbiro	
raziskovalnih	projektov	Ciljnega	raziskovalnega	progra-
ma	»Zagotovimo.si	hrano	za	jutri«	v	letu	2020-II	–	št.	pri-
jave_____«	 ter	 z	nazivom	 in	naslovom	prijavitelja,	 na	
naslov:	Javna	agencija	za	raziskovalno	dejavnost	Re-
publike	Slovenije,	Bleiweisova	cesta	30,	1000	Ljub	ljana.

Prijava	 brez	 digitalnega	 podpisa	 se	 šteje	 za	 pra-
vočasno,	če	je	izpolnjena	na	spletnem	portalu	agenci-
je	eObrazci	do	vključno	25.	1.	2021	do	14.	ure	in	v	ti-
skani	obliki	prispe	v	glavno	pisarno	Javne	agencije	za	
raziskovalno	dejavnost	Republike	Slovenije	prav	tako	do	
vključno	25.	1.	2021	do	14.	ure.	Kot	pravočasna	se	šteje	
tudi	prijava,	oddana	priporočeno	na	pošto	v	Sloveniji	do	
vključno	25.	1.	2021	do	14.	ure	(upošteva	se	poštni	žig).

10.3	Popolnost	prijave
Prijava	se	šteje	za	popolno,	če	je	oddana	na	predpi-

sanem	obrazcu	in	v	predpisani	obliki	(točka	10.1.	–	z	di-
gitalnim	podpisom;	točka	10.2.	–	brez	digitalnega	pod-
pisa)	ter	vsebuje	vse	zahtevane	podatke,	kot	jih	določa	
ta	javni	razpis.	Za	nepopolno	se	bo	štela	tudi	prijava,	ki	
bo	na	razpis	prispela	formalno	nepopolna	in	je	prijavitelj	
ne	bo	dopolnil	v	zahtevanem	roku.

Nepravočasnih	 in	nepravilno	označenih	prijav	ko-
misija	 za	 odpiranje	 prijav	 ne	 bo	 obravnavala	 in	 bodo	
s	spremnim	dopisom	neodprte	vrnjene	prijaviteljem	(ra-
zen	v	primeru,	da	z	ovojnice	ni	mogoče	razbrati	prijavi-
telja	in	se	prijava	odpre).

11. Datum odpiranja prijav: komisija	 za	 odpiranje	
prijav	bo	27.	1.	2021	ob	10.	uri	na	sedežu	Javne	agen-
cije	za	raziskovalno	dejavnost	Republike	Slovenije,	Blei-
weisova	 cesta	 30,	 1000	 Ljub	ljana,	 odprla	 vse	 v	 roku	
oddane	in	pravilno	označene	prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa: prijavitelji	bodo	o	izboru	projek-
tov	obveščeni	predvidoma	v	marcu	2021.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna	 dokumentacija	 je	 dostopna	 na	 spletni	
strani	agencije	(http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse	 dodatne	 informacije	 v	 zvezi	 z	 javnim	 razpi-
som	pridobite	na	spletnih	straneh	agencije	http://www.
arrs.gov.si	oziroma	na	Javni	agenciji	za	raziskovalno	de-

javnost	Republike	Slovenije,	Bleiweisova	cesta	30,	1000	
Ljub	ljana,	pri	Ljiljani	Lučić,	na	tel.	01/400-59-13	oziroma	
na	elektronskem	naslovu:	lili.lucic@arrs.si,	vsak	delovni	
dan	od	9.	do	12.	ure.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št.	8453-5/2020-41-DGZR	 Ob-3503/20
Na	podlagi	102.	člena	Zakona	o	varstvu	pred	na-

ravnimi	in	drugimi	nesrečami	(Uradni	list	RS,	št.	51/06	
–	uradno	prečiščeno	besedilo,	97/10	in	21/18	–	ZNOrg),	
58.	člena	Zakona	o	varstvu	pred	požarom	(Uradni	 list	
RS,	št.	3/07	–	uradno	prečiščeno	besedilo,	9/11,	83/12	
in	 61/17	 –	 GZ),	 Resolucije	 o	 nacionalnem	 programu	
varstva	 pred	 naravnimi	 in	 drugimi	 nesrečami	 v	 letih	
2016–2022	(Uradni	list	RS,	št.	75/16),	33.	člena	Zako-
na	o	izvrševanju	proračunov	Republike	Slovenije	za	leti	
2021	in	2022	(Uradni	list	RS,	št.	174/20),	1.	in	2.	točke	
215.	 člena	Pravilnika	 o	 postopkih	 za	 izvrševanje	 pro-
računa	Republike	Slovenije	 (Uradni	 list	RS,	št.	50/07,	
61/08,	 99/09	 –	 ZIPRS1011,	 3/13	 in	 81/16)	 ter	 sklepa	
Odbora	za	 razpolaganje	s	sredstvi	požarnega	sklada,	
št.	1/4	z	dne	30.	9.	2020,	Ministrstvo	za	obrambo,	Upra-
va	Republike	Slovenije	za	zaščito	in	reševanje,	Vojko-
va	cesta	61,	1000	Ljub	ljana	(v	nadaljevanju:	URSZR),	
razpisuje

sofinanciranje nakupov gasilskih vozil  
s sredstvi požarnega sklada

1. Namen sofinanciranja
Namen	sofinanciranja	je	zagotoviti	ustrezno	priprav-

ljenost	 gasilskih	 enot	 v	 urbanih	 središčih	 za	 uspešno	
in	varno	gašenje	požarov	 in	 reševanje	 ljudi	 in	njihove	
lastnine	 v	 višjih	 zgradbah,	 katerih	 višina	 še	 omogoča	
smotrno	reševanje	in	gašenje.	Podlaga	je	izdelana	oce-
na	ogroženosti	 in	načrt	zaščite	 in	reševanja	v	 lokalnih	
skupnostih.

Predmet	sofinanciranja	je	nakup	le	novih	gasilskih	
vozil	primernih	za	gašenje	požarov	in	reševanje	z	višin.	
Gasilska	vozila,	ki	so	predmet	tega	sofinanciranja,	so:

–	ALK	 (avto	 lestev	 s	 košaro),	 1+1	 ali	 1+2;	 viši-
na/previs	min.	23/12,	pregibna	roka,	SIST	EN	14043,

–	ZD/TD	(gasilsko	teleskopsko	ali	zgibno	dvigalo),	
1+1	ali	1+2,	delovna	višina	min.	30	m,	SIST	EN	1777,

–	GVCZD-1/GVCZD-2	ali	GVCTD-1/GVCTD-2	(ga-
silsko	vozilo	s	cisterno	in	zgibno	ali	teleskopsko	dvigalo),	
delovna	višina	min.	30	m,	SIST	EN	1777,	in

–	GVCALK-1/GVCALK-2	(gasilsko	vozilo	s	cisterno	
ter	avto	lestev),	višina/previs	min.	23/12,	SIST	EN	14043.

Za	 novo	 gasilsko	 vozilo	 v	 smislu	 tega	 poziva	 se	
upošteva	vozilo,	ki	ustreza	določbam	3.	člena	Zakona	
o	davku	na	dodano	vrednost	(Uradni	list	RS,	št.	13/11	–	
uradno	prečiščeno	besedilo,	18/11,	78/11,	38/12,	83/12,	
86/14,	90/15,	77/18,	59/19	in	72/19).	Sofinancirana	vo-
zila	 morajo	 biti	 v	 skladu	 s	 tipizacijo	 Gasilske	 zveze	
Slovenije.

Skupna	višina	sredstev	požarnega	sklada	za	sofi-
nanciranje	znaša	500.000	EUR.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagateljica
Na	 poziv	 za	 sofinanciranje	 gasilskih	 vozil	 za	 ga-

šenje	in	reševanje	z	višin	se	lahko	prijavijo	vse	lokalne	
skupnosti	(v	nadaljnjem	besedilu:	vlagateljica),	ki	v	svo-
jih	 ocenah	ogroženosti	 in	 načrtih	 zaščite	 in	 reševanja	
opredeljujejo	zahtevo	po	gašenju	in	reševanju	z	visokih	
stavb	in	je	bila	potreba	po	nakupu	opredeljena	v	sred-
njeročnem	programu	nakupa	gasilskih	vozil	in	gasilsko	
zaščitne	opreme	ter	v	trenutno	veljavnem	letnem	načrtu	
varstva	pred	naravnimi	in	drugimi	nesrečami.
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Vloga	je	lahko	oddana	samo	za	sofinanciranje	na-
kupa	celotnega	vozila.

Sofinancirani	bodo	načrtovani	nakupi	gasilskih	vozil	
za	gašenje	in	reševanje	z	višin	v	letu	2021.	Šteje	se,	da	
je	nakup	gasilskega	vozila	načrtovan	v	letu	2021,	če	je	
v	 tem	 letu	objavljen	 razpis	 za	nakup	 takšnega	vozila.	
Celoten	postopek	nakupa	sofinanciranih	gasilskih	vozil	
mora	biti	zaključen	do	konca	leta	2022.	Pogodba	o	na-
kupu	vozila	med	naročnikom	 in	ponudnikom	mora	biti	
sklenjena	najkasneje	do	konca	novembra	2021,	kar	je	
pogoj	za	sklenitev	pogodbe	z	URSZR	o	sofinanciranju	
nakupa	gasilskega	vozila.	Po	opravljenem	nakupu,	naj-
kasneje	pa	do	konca	leta	2022,	je	treba	URSZR	poslati	
poročilo	o	porabi	dodeljenih	sredstev.

Pogoji	za	oddajo	vloge	so:
–	povečanje	operativne	sposobnosti	z	nabavo	ope-

rativnega	gasilskega	vozila,	primernega	za	gašenje	 in	
reševanje	 z	 višin	 (ALK	 viš/prev.,	 1+1	 ali	 1+2;	 ZD/TD,	
1+1	ali	1+2,	GVCZD-1/GVCZD-2,	GVCTD-1/GVCTD-2,	
GVCALK-1/GVCALK-2);

–	sklenjen	 sporazum	 z	 najmanj	 eno	 sosednjo	 lo-
kalno	skupnostjo	o	skupni	nabavi	 ter	uporabi	sofinan-
ciranega	 gasilskega	 vozila	 za	 gašenje	 in	 reševanje	
z	višin,	s	katerim	se	podpisnica	sporazuma	zaveže,	da	
v	nasled	njih	12	letih	zagotavlja	potrebna	finančna	sred-
stva	za	redno	in	izredno	vzdrževanje	gasilskega	vozila,	
vlagateljica,	ki	je	nosilka	pogodbe	o	nakupu	vozila,	pa	
zagotavlja	za	enaki	čas	pomoč	pri	zagotavljanju	požar-
nega	varstva	v	lokalni	skupnosti,	podpisnici	sporazuma;

–	pravilno	 izpolnjena	 poročila	 o	 porabi	 sredstev	
požarne	 takse	 v	 vseh	 lokalnih	 skupnostih	 vlagateljice	
in	podpisnicah	sporazuma	ter	zagotovljena	namenska	
(zakonsko	opredeljena)	poraba	požarne	takse	v	zadnjih	
treh	letih,	kar	preveri	URSZR;

–	sofinanciran	 nakup	 vozila	 vlagateljice	 najmanj	
v	višini	60	%	celotnega	zneska	(v	znesek	so	lahko	zaje-
ta	tudi	sredstva	pridobljena	iz	EU),

–	poraba	dodeljenih	sredstev	najkasneje	do	konca	
leta	2022.

Lokalne	skupnosti,	ki	so	že	uspešno	sodelovale	pri	
nakupu	gasilskega	vozila	za	gašenje	in	reševanja	z	vi-
šin	na	prejšnjih	objavljenih	pozivih,	ne	morejo	ponovno	
sodelovati	z	drugimi	vlagateljicami	za	nakup	gasilskega	
vozila,	ki	je	namensko	enak	vozilom	iz	tega	poziva.

Ob	prijavi	mora	vlagateljica	priložiti	naslednjo	do-
kumentacijo:

1.	dokumente	oziroma	podatke	o	načrtovani	nabavi	
tipiziranega	gasilskega	vozila;

2.	ocenjeno	vrednost	naročila	(predračun);
3.	sklenjen	sporazum	z	najmanj	eno	sosednjo	lokal-

no	skupnostjo	(glej	pogoj	za	oddajo	vlog);
4.	finančno	konstrukcijo	nakupa	s	pričakovanim	de-

ležem	sofinanciranja	s	strani	požarnega	sklada;
5.	 izjavo,	da	bo	delež	sofinanciranja	nabave	dela	

vrednosti	s	strani	vlagateljice	najmanj	60	%;
6.	izjavo	o	zaključku	izvedbe	nakupa	in	dobave	vo-

zila	do	konca	leta	2022;
7.	izjavo	o	uporabniku	(gasilska	enota	ali	društvo,	

status	 in	 kategorija	 gasilske	 enote	 ali	 društva,	 sklep	
župana);

8.	 pozitivno	mnenje	 pristojne	 gasilske	 zveze	 vla-
gateljice	in	pristopnic	sporazuma	glede	nakupa	vozila;

9.	soglasje	Odborov	za	razpolaganje	s	sredstvi	po-
žarnega	sklada	v	vseh	lokalnih	skupnostih,	ki	sodelujejo	
pri	nakupu	vozila,	s	katerim	odbori	potrdijo,	da	s	sred-
stvi	požarnega	sklada	razpolaga	odbor,	da	se	sredstva	
požarnega	sklada	namensko	porabljajo	in,	da	je	odbor	
seznanjen	z	nakupom	vozila,	ki	se	bo	sofinanciralo	tudi	
iz	sredstev	požarnega	sklada;

10.	izjavo,	da	so	vsi	podatki,	ki	so	navedeni	v	vlogi	
za	sofinanciranje	ali	njenih	delih,	resnični	in	točni;

11.	v	primeru	nakupa	vozila	s	pomočjo	leasinga,	se	
priloži	s	strani	župana	lokalne	skupnosti	podpisan	načrt	
razvojnih	programov	za	srednjeročno	obdobje	(NRP).

3. Merila za dodelitev sredstev
–	60	%	sredstev	se	razdeli	na	podlagi	vrednosti	tipi-

ziranih	vozil	v	posamezni	vlogi;
–	15	%	 sredstev	 se	 razdeli	 na	 podlagi	 vrednosti	

investicij	za	požarno	varnost	(v	zadnjih	treh	letih,	brez	
požarne	takse)	na	prebivalca	v	posamezni	občini;

–	10	%	sredstev	 se	 razdeli	 na	podlagi	 koeficienta	
razvitosti	občin;

–	15	%	sredstev	se	razdeli	glede	na	število	občin,	
podpisnic	sporazuma	o	skupnem	nakupu	in	souporabi	
gasilskega	vozila.

Pri	izračunu	deleža	se	upošteva	tipizirana	vrednost	
vozil	 iz	 razpisa	 za	 sofinanciranje	 gasilske	 zaščitne	 in	
reševalne	opreme	za	obdobje	od	1.	5.	2019	do	30.	5.	
2020	(Uradni	list	RS,	št.	21	in	65/20),	za	izračun	deleža	
na	 podlagi	 vrednosti	 investicij	 za	 požarno	 varnost	 se	
upošteva	Poročilo	o	odhodkih	in	drugih	izdatkih	po	pro-
gramski	klasifikaciji	za	leto	2019	(Ministrstvo	za	finance)	
in	ob	izračunu	deleža	razvitosti	občin	veljavni	dopis	Ko-
eficienti	razvitosti	občin	za	leti	2020	in	2021	(Ministrstvo	
za	finance,	št.	007-617/2019/14	z	dne	6.	1.	2020).

Sofinanciranje	nakupa	vozil	s	sredstvi,	pridobljenimi	
na	tem	pozivu,	se	lahko	izvede	do	največ	40	%	tipizirane	
vrednosti.	Višina	sofinanciranja	posameznega	vozila	je	
odvisna	 od	 višine	 skupne	 tipizirane	 vrednosti	 načrto-
vanih	nakupov	oziroma	števila	ustreznih	vlog	ter	meril	
za	dodelitev	sredstev.	Sofinanciranje	je	lahko	izvedeno	
samo	za	nakup	celotnega	gasilskega	vozila	za	gašenje	
in	reševanje	z	višin.

V	 primeru,	 da	 izračun	 razdelitve	 za	 posamezno	
lokalno	 skupnost	 preseže	 omejitev	 sofinanciranja	 do	
največ	40	%	celotne	tipizirane	vrednosti,	bodo	sredstva	
primerno	zmanjšana.	Razlika	se	bo	med	ostale	vloge	
na	razpisu	razdelila	sorazmerno	s	tipizirano	vrednostjo	
vozila	v	posamezni	vlogi.	Razdeljena	sredstva	bodo	po	
razdelitvi	ustrezno	zaokrožena.	Odbor	za	razpolaganje	
s	 sredstvi	 požarnega	 sklada	 si	 pridružuje	 pravico,	 da	
izjemoma	 spremeni	 delež	 sofinanciranja	 za	 posame-
zno	lokalno	skupnost,	če	bi	na	ta	način	lahko	bistveno	
izboljšal	pripravljenost	za	gašenje	in	reševanje	iz	višin	
v	lokalnih	skupnostih,	podpisnicah	sporazuma.

4. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge, 
oprem ljenost vlog in obravnava vlog

Vlagateljica	mora	vlogo	priporočeno	poslati	ali	pa	
osebno	 prinesti	 na	 Ministrstvo	 za	 obrambo,	 Upravo	
Republike	 Slovenije	 za	 zaščito	 in	 reševanje,	 Vojkova	
cesta	61,	1000	Ljub	ljana.	Vloge	 je	 treba	oddati	najka-
sneje	do	15.	2.	2021	do	14.	ure.

Vloga	mora	 biti	 oddana	 v	 zaprtem	ovitku,	 na	 ka-
terem	mora	biti	vidna	naslednja	označba:	»Ne	odpiraj	
–	Vloga	za	sofinanciranje	gasilskih	vozil	za	gašenje	in	
reševanje	z	višin«.	Na	hrbtni	strani	mora	imeti	vloga	po-
poln	naslov	vlagateljice.

Obravnavane	bodo	le	tiste	vloge,	ki	bodo	predlože-
ne	v	roku	in	pravilno	označene.	V	primeru	veljavne,	ven-
dar	nepopolne	vloge,	bodo	imele	vlagateljice	možnost	
dopolnitve	vloge	v	roku	8	dni	od	prejema	obvestila	o	ne-
popolnosti.	Nepopolne	vloge,	ki	jih	vlagateljice	v	roku	ne	
dopolnijo,	se	zavržejo.

Odbor	za	razpolaganje	s	sredstvi	požarnega	sklada	
oziroma	komisija	odbora	bo	vloge	odprla	v	roku	treh	de-
lovnih	dni	po	izteku	roka	za	predložitev	vlog.	Odpiranje	
ni	 javno.	Odbor	za	razpolaganje	s	sredstvi	požarnega	
sklada	 oziroma	 komisija	 odbora	 bo	 vloge,	 za	 katere	
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bo	ugotovila,	da	izpolnjujejo	formalne	pogoje,	oziroma	
vloge,	 ki	 jih	 bodo	 vlagateljice	 ponovno	 predložile,	 ob	
pogoju,	da	bodo	skladno	z	razpisom	in	razpisno	doku-
mentacijo	popolne,	ocenjevala	v	skladu	z	merili	za	do-
delitev	sredstev.	Odbor	si	pridružuje	pravico,	da	preveri	
vse	pogoje	za	sofinanciranje.	Po	analizi	prispelih	vlog	bo	
Odbor	za	razdelitev	sredstev	požarnega	sklada	predla-
gal	 URSZR,	 da	 lokalnim	 skupnostim	 pošlje	 obvestilo	
o	ustreznosti	vloge	in	predvideno	višino	sofinanciranja.	
Z	 izbranimi	 lokalnimi	 skupnostmi	 bo	 URSZR	 sklenila	
pogodbo	o	sofinanciranju.	Po	opravljeni	porabi	sredstev,	
najkasneje	 pa	 do	 31.	 12.	 2022,	 je	 potrebno	 URSZR	
poslati	 poročilo	 o	 porabi	 po	 tem	 razpisu	 pridobljenih	
sredstev.	 Poročilo	 o	 porabi	 sredstev	 mora	 vsebovati	
tudi	zapisnik	o	prevzemu	gasilskega	vozila	ali	potrdilo,	
ki	ga	izda	Gasilska	zveza	Slovenije	in	s	katerim	potrjuje	
skladnost	vozila	s	tipizacijo	gasilskih	vozil.

Vlagateljice	bodo	o	 izidu	pisno	obveščene	v	 roku	
enega	meseca	od	dneva	odpiranja	vlog.	Vse	nepravo-
časne	in	nepravilno	označene	vloge	bodo	vrnjene	lokalni	
skupnosti.

Podrobnejše	informacije	so	vam	na	voljo	na	URSZR.	
Kontaktna	oseba	je	Ana	Stropnik,	 tel.	01/471-22-85	 in	
e-pošta:	ana.stropnik@urszr.si.

Ministrstvo za obrambo,  
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Št.	61502-10-05/2020-4	 Ob-3501/20
Na	podlagi	prvega	odstavka	9.	člena	Zakona	o	Ra-

dioteleviziji	Slovenija	(Uradni	list	RS,	št.	96/05,	109/05	
–	ZDavP-1B,	105/06	–	Odl.	US,	26/09	–	ZIPRS0809-B	
(31/09	–	popr.)	in	9/14)	in	Pravilnika	o	izvajanju	javnih	
razpisov	za	odkup	avdiovizualnih	del	neodvisnih	produ-
centov	(Uradni	list	RS,	št.	22/10)	objavljam

javni razpis
za odkup izobraževalno-dokumentarnih 

avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-5
1. Predmet javnega razpisa:	predmet	tega	javnega	

razpisa	 (v	 nadaljnjem	 besedilu:	 razpis)	 je	 odkup	 slo-
venskih	avdiovizualnih	(v	nadaljnjem	besedilu:	AV)	del,	
1	x	serija	izobraževalno-dokumentarnih	oddaj	na	temo	
»Gorništvo	in	alpinizem«	(3	deli	dolžine	25	minut)	za	te-
levizijsko	predvajanje,	ki	je	izvorno	producirana	s	strani	
neodvisnih	 producentov.	 Na	 podlagi	 tega	 razpisa	 od-
kupljeno	AV	delo	bo	Radiotelevizija	Slovenija	(v	nadalj-
njem	besedilu:	RTV	SLO)	predvajala	v	svojih	programih	
v	skladu	z	zakonom,	ki	ureja	področje	medijev.

2. Pomen izrazov
Uporabljeni	izrazi	imajo	naslednji	pomen:
1.	Avdiovizualna	dela	(v	nadaljevanju:	AV	dela)	–	filmi	

vseh	zvrsti	 (igrani,	dokumentarni,	 igrano-dokumentarni,	
animirani,	eksperimentalni	filmi	itd.);	kratki,	srednjemetra-
žni	in	celovečerni	filmi;	videofilmi,	nanizanke,	nadaljevan-
ke,	televizijske	oddaje	ter	vsa	druga	dela,	izražena	v	obliki	
zaporedja	povezanih	gibljivih	slik,	z	zvokom	ali	brez,	ne	
glede	na	vrsto	nosilca,	na	katerem	so	vsebovana,	in	ki	so	
izražena	kot	individualne	intelektualne	stvaritve.

2.	Ustrezna	vloga	–	vloga,	ki	je	pravočasna,	popol-
na	in	vložena	s	strani	upravičene	osebe	(prijavitelja).

3.	 Upravičena	 oseba	 –	 prijavitelj	 AV	 dela,	 ki	 za	
oddajo	vloge	na	razpis	izpolnjuje	vse	pogoje,	določene	
z	zakonom,	predpisi	in	tem	razpisom.

4.	Pravočasna	vloga	–	vloga,	ki	jo	RTV	SLO	prejme	
oziroma	jo	prijavitelj	pošlje	s	priporočeno	poštno	pošiljko	
v	rokih,	določenih	s	tem	razpisom.

5.	Popolna	vloga	–	vloga,	ki	vsebuje	vse	obvezne	
sestavine,	določene	s	tem	razpisom.

6.	Prijavitelj	projekta	–	pravna	ali	fizična	oseba,	ki	
odda	vlogo	na	razpis.

7.	Soavtorji	AV	dela,	avtorji	prispevkov	AV	dela	in	
izvajalci	pri	AV	delu	–	soavtorji	AV	dela,	avtorji	prispev-
kov	AV	dela	in	izvajalci	pri	AV	delu,	kot	so	določeni	z	Za-
konom	o	avtorski	in	sorodnih	pravicah	(Uradni	list	RS,	
št.	16/07	–	uradno	prečiščeno	besedilo	(UPB3),	68/08,	
110/13,	56/15,	63/16	–	ZKUASP).

8.	Scenarij	–	oštevilčeno	zaporedje	podrobno	opi-
sanih	 prizorov,	 ki	 vsebuje	 vse	 dialoge,	 opise	 oseb	 in	
prizorišč,	podatke,	kje	(interier,	eksterier)	 in	kdaj	(dan,	
noč)	se	prizor	dogaja,	ter	vse	druge	vsebinske	podatke.

9.	Sinopsis	–	besedilo,	ki	povzema	bistvo	zgodbe	
in	njene	najpomembnejše	elemente	ter	opisuje	glavne	
like,	njihove	ključne	odločitve	in	dejanja.

10.	Režijska	eksplikacija	–	režiserjev	opis	realiza-
cije	scenarija.

11.	 Produkcijska	 eksplikacija	 –	 opis	 produkcijske	
realizacije	AV	dela,	 ki	 vključuje	 število	 snemalnih	 dni,	
število	dni	v	post	produkciji	slike	in	zvoka,	navedbo	re-
alnih	lokacij	(interier,	eksterier,	zgrajena	prizorišča	itd.),	
število	 izvajalcev	(igralcev)	 in	druge	posebnosti	pri	re-
alizaciji	AV	dela.

12.	Projekt	–	izraz	za	AV	delo,	ki	 je	predmet	tega	
razpisa,	vključno	z	dokumentacijo,	ki	se	nanaša	na	re-
alizacijo	AV	dela.

13.	Realizacija	projekta	–	proces	celotne	 izvedbe	
projekta,	 ki	 vključuje	 pred	 produkcijo	 (razvoj	 projekta,	
sestavo	avtorsko-izvajalske	ekipe	in	tehnično-izvedbene	
ekipe,	priprave	na	snemanje),	produkcijo	(snemanje)	in	
post	produkcijo	(slikovno	in	zvočno	obdelavo	posnetka	
do	dokončne	 (finalne)	 kopije	AV	dela,	 s	 katero	 se	AV	
delo	 šteje	 za	 dokončano)	 ter	 spremljanje	 projekta	 in	
vodenje	celotne	projektne	dokumentacije.

14.	Neodvisni	producent	–	pravna	ali	fizična	oseba,	
ki	 izpolnjuje	 vse	 pogoje	 za	 neodvisnega	 producenta,	
določene	z	zakonom	in	drugimi	predpisi,	in	je	v	skladu	
s	Standardno	klasifikacijo	dejavnosti	registrirana	za	iz-
vajanje	dejavnosti	produkcije	AV	del	(J59.110).

15.	Slovensko	AV	delo	–	delo,	ki	izpolnjuje	vse	po-
goje	za	slovensko	AV	delo	po	Uredbi	o	merilih	oziroma	
pogojih	za	določitev	slovenskih	avdiovizualnih	del	(Ura-
dni	list	RS,	št.	105/01).

3. Razpisno področje
RTV	SLO	bo	na	 razpisu	 financirala	 odkup	nasle-

dnjih	slovenskih	AV	del:
–	1	X	serija	izobraževalno-dokumentarnih	oddaj	na	

temo	»Gorništvo	in	alpinizem«	(3	deli	dolžine	25	minut).
Tematika	AV	del:
Oddaje	naj	 vsebinsko	predstavijo	pomen	 in	 lepo-

to	 slovenskih	 gora,	 alpinističnih	 in	 gorniških	 podvigov	
v	znanih	in	manj	znanih	slovenskih	smereh	prek	osebnih	
zgodb	alpinistov,	ki	dojemajo	lepote	slovenskih	gora	in	
osebne	podvige	na	intimen	način,	a	hkrati	pripovedujejo	
univerzalno	zgodbo	pripadnosti	goram,	skrbi	za	ohranja-
nje	naravne	dediščine,	vztrajnosti	in	požrtvovalnosti	pri	
premagovanju	ovir	in	ljubezni	do	gora.	Vsaka	oddaja	naj	
bo	zaključena	celota,	vse	tri	oddaje	pa	naj	delujejo	kot	
serija	z	enotno	podobo.

Oddaje	bodo	namenjene	širokemu	krogu	gledalcev	
in	bodo	predvidoma	predvajane	v	okviru	terminov	Ure-
dništva	izobraževalnih	oddaj	TV	Slovenija.	Pripravljene	
vloge	morajo	zato	upoštevati	vse	zakonsko	predpisane	
omejitve	za	ta	programski	čas.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, 
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: izbrano	
AV	delo	mora	biti	posneto	v	skladu	s	 tehničnimi	stan-
dardi	 RTV	 SLO,	 ki	 so	 objavljena	 na	 spletnih	 straneh	
RTV	SLO.
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5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa: skup-
na	 vrednost	 razpoložljivih	 sredstev	 RTV	 SLO,	 name-
njenih	 za	 realizacijo	 AV	 dela	 po	 tem	 razpisu,	 je	 do	
37.500,00	EUR	z	vključenim	DDV.

6.	Razpisna dokumentacija
Razpisna	dokumentacija	obsega:
–	besedilo	javnega	razpisa,
–	obvezne	obrazce,	ki	 jih	morajo	prijavitelji	oddati	

na	razpisu	(obrazci	št.	1–11),
–	vzorec	pogodbe	o	odkupu	AV	dela.
Prijavitelji	morajo	pri	oddaji	vlog	obvezno	uporabiti	

obrazce	 iz	 razpisne	 dokumentacije,	 kadar	 so	 ti	 pred-
videni.	Prijavitelji	morajo	 parafirati	 vsako	 stran	 vzorca	
pogodbe	o	odkupu	AV	dela.

7.	Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na	razpis	se	lahko	prijavijo	s	projekti	le	tisti	prijavi-

telji,	ki	izpolnjujejo	naslednje	pogoje:
a)	Prijavitelj	projekta	je	lahko	le	neodvisni	producent	

po	zakonu,	ki	ureja	medije	oziroma	AV	medijske	storitve.
b)	Prijavitelj	projekta	ima	na	dan	prijave	na	razpis	

poravnane	vse	zapadle	finančne	obveznosti	in	izpolnje-
ne	vse	druge	obveznosti	do	RTV	SLO.

c)	 Proti	 prijavitelju	 ni	 uveden	 postopek	 zaradi	 in-
solventnosti	ali	prisilnega	prenehanja	po	predpisih	o	fi-
nančnem	poslovanju,	postopkih	zaradi	insolventnosti	in	
prisilnem	prenehanju,	oziroma	ni	začet	drug	postopek	
prenehanja	prijavitelja	po	področnem	predpisu.

d)	 Zoper	 prijavitelja	 oziroma	 njegovo	 upravičeno	
osebo	ni	izrečena	pravnomočna	sodba,	ki	ima	elemente	
kaznivih	dejanj,	ki	po	zakonu	o	javnem	naročanju	pred-
stavljajo	razloge	za	izključitev	iz	postopka.

e)	Projekti,	ki	jih	prijavijo	prijavitelji	na	razpis,	morajo	
ustrezati	pogojem	za	slovensko	AV	delo	po	Uredbi	o	me-
rilih	oziroma	pogojih	za	določitev	slovenskih	avdiovizual-
nih	del	(Uradni	list	RS,	št.	105/01)	in	bodo	posneti	v	skla-
du	s	tehničnimi	standardi	za	televizijsko	predvajanje.

f)	Projekt	mora	biti	po	svoji	vsebini	skladen	s	pred-
pisi,	ki	urejajo	področje	medijev	in	AV	medijskih	storitev,	
ter	z	zakonskim	namenom	in	poslanstvom	RTV	SLO	kot	
pravne	 osebe	 posebnega	 nacionalnega	 in	 kulturnega	
pomena.

g)	Prijavitelj	prijavlja	projekt,	ki	v	času	prijave	še	ni	
realiziran	oziroma	dokončan.

Izpolnjevanje	pogojev	ugotavlja	RTV	SLO	po	uradni	
dolžnosti,	kadar	se	ti	vodijo	v	uradnih	evidencah	oseb	
javnega	prava.

Vloge	prijaviteljev,	ki	ne	bodo	izpolnjevali	pogojev	
iz	te	točke	razpisa,	bodo	s	sklepom	zavržene	oziroma	
bodo	v	primeru	vsebinskega	vprašanja	zavrnjene.

8.	Vloga
Vloga	je	popolna,	če	prijavitelj	predloži	vso	spodaj	

našteto,	ustrezno	izpolnjeno	in	po	podatkovnih	naved-
bah	med	seboj	skladno	dokumentacijo:

1)	 Obrazce	 RTV	 SLO	 iz	 razpisne	 dokumentacije	
(vse	obrazce	morajo	prijavitelji	 v	 celoti	 izpolniti	 ter	ob	
koncu	s	strani	upravičenih	oseb	na	označenih	mestih	
podpisati	in	žigosati,	če	poslujejo	z	žigom):

–	obrazec	 št.	 1:	 prijavni	 obrazec	 za	 kandidiranje	
na	razpisu,

–	obrazec	št.	2:	podatki	o	prijavitelju,
–	obrazec	št.	3:	seznam	naročnikov	vseh	realizira-

nih	AV	del	prijavitelja	v	letu	2019,
–	obrazec	št.	3a:	seznam	vseh	realiziranih	AV	del	

prijavitelja	v	letih	2017,	2018	in	2019	–	ta	obrazec	odda	
samo	prijavitelj,	ki	nima	sedeža	v	Republiki	Sloveniji	ali	
kateri	izmed	držav	članic	Evropske	unije,

–	obrazec	št.	4:	reference	prijavitelja,
–	obrazec	št.	5:	podatki	o	seriji	oddaj,
–	obrazec	št.	6:	reference	soavtorjev,

–	obrazec	št.	7:	terminski	načrt	realizacije	projekta	
(terminski	načrt	mora	upoštevati	v	razpisu	določene	roke	
za	dokončanje	projekta	in	izročitev	AV	dela),

–	obrazec	št.	8:	predračun	realizacije	projekta,
–	obrazec	št.	9:	obvezne	izjave	prijavitelja,
–	obrazec	št.	10:	izjava	prijavitelja	in	soavtorja	AV	

dela	(prijavitelj	odda	več	izpolnjenih	obrazcev	št.	10,	in	
sicer	z	vsakim	scenaristom	posebej,	z	glavnim	režiser-
jem	posebej	ter	z	direktorjem	fotografije	posebej),

–	obrazec	 št.	 11:	 obvestilo	 posameznikom	 glede	
obdelave	osebnih	podatkov	(14.	člen	GDPR).

Osnovnega	besedila	obrazcev	RTV	SLO	prijavitelji	
na	noben	način	ne	smejo	spreminjati!

2)	Obrazcem	RTV	SLO	morajo	biti	predloženi	tudi	
naslednji	dokumenti:

–	na	 vsaki	 strani	 parafiran	 vzorec	 pogodbe	 RTV	
SLO	o	odkupu	AV	dela,	ki	je	del	dokumentacije	razpisa,

–	sinopsisi	za	tri	oddaje,
–	scenariji	za	tri	oddaje,
–	režijska	eksplikacija,
–	produkcijska	eksplikacija,
–	dokazilo,	iz	katerega	izhaja	prijaviteljeva	registra-

cija	za	izvajanje	dejavnosti	produkcije	AV	del	pod	šifro	
J59.110,	in	ki	na	dan	prijave	na	razpis	ni	staro	več	kot	
petnajst	dni	(obvezno	oddajo	samo	tiste	osebe,	pri	ka-
terih	ustrezna	dejavnost	ni	razvidna	iz	javnopravne	evi-
dence	AJPES,	kot	npr.	društva,	zavodi).

Navedene	 priloge	 oddajo	 prijavitelji	 v	 ne-zvezani	
obliki.

V	ovojnici	mora	prijavitelj	priložiti	tudi	en	izvod	po-
polne	vloge	v	elektronski	obliki	v	PDF	formatu	na	CD	ali	
DVD	zgoščenki,	USB	ključku	ali	SD	kartici.	Elektronska	
kopija	mora	biti	istovetna	pisnemu	izvirniku	vloge.

Izpolnjevanje	pogojev	iz	te	točke	razpisa	je	pogoj	za	
formalno	popolnost	in	vsebinsko	obravnavanje	oddanih	
vlog	na	razpis.	Vloge,	ki	teh	pogojev	ne	izpolnjujejo,	se	
s	posamičnim	sklepom	zavržejo.

9. Razpisni rok
Razpis	je	odprt	za	prijave	vlog	od	dne	24.	12.	2020	

do	vključno	1.	3.	2021.	Prijavitelji	lahko	vložijo	vloge	do	
vključno	1.	3.	2021.

Vloge	se	vložijo	na	naslov	Radiotelevizija	Slovenija,	
Kolodvorska	 2,	 1550	 Ljub	ljana,	 s	 priporočeno	 poštno	
pošiljko	Pošte	Slovenija	ali	 se	oddajo	osebno	v	vloži-
šču	RTV	SLO.	Vloga	je	pravočasna,	če	jo	prijavitelj	do	
vključno	1.	3.	2021	vloži	osebno	na	vložišču	RTV	SLO	
ali	je	do	vključno	1.	3.	2021	oddana	na	Pošti	Slovenije	
s	priporočeno	poštno	pošiljko.	Vloge,	ki	ne	bodo	pravo-
časne,	bodo	s	sklepom	zavržene.

Na	 ovojnici	 vsake	 vloge	 mora	 pisati	 »Ne	 odpiraj	
–	Prijava	na	javni	razpis	za	odkup	izobraževalno-doku-
mentarnih	 avdiovizualnih	 del	 neodvisnih	 producentov	
2020-5«.	Na	zadnji	strani	ovojnice	pa	je	potrebno	nave-
sti	naziv	in	naslov	prijavitelja.

Prijavitelj	mora	vlogo	za	vsak	projekt	posebej	vložiti	
v	 ločeni	 ovojnici!	Obravnava	se	 lahko	 le	ena	 vloga	 iz	
posamezne	ovojnice.	Če	prijavitelj	za	isti	projekt	pošlje	
več	vlog	v	različnih	ovojnicah,	se	obravnava	prva	vloga,	
ostale	pa	se	zavržejo,	razen	če	jih	je	mogoče	obravna-
vati	kot	dopolnitve	ali	spremembe	prve	vloge.	Če	je	v	isti	
ovojnici	več	vlog	za	različne	projekte,	se	prijavitelja	po-
zove,	da	poda	izjavo,	katero	vlogo	naj	se	obravnava,	vse	
ostale	vloge	pa	se	s	sklepom	zavržejo.	V	primeru,	da	
prijavitelj	ne	izjavi	jasno,	katera	vloga	naj	se	obravnava,	
se	vse	vloge	iz	ovojnice	s	sklepom	zavržejo.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posame-
zna vloga

Prijavljeni	projekti	bodo	ocenjeni	po	naslednjih	kri-
terijih:
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–	vrednotenje	scenarističnega	dela	projekta	(sinop-
sisi	in	scenariji),	kjer	se	pri	presoji	upošteva	premiso	in	
strukturo	oddaj,	profesionalno	oblikovanje	posameznih	
elementov	scenarijev	in	njihovo	primernost	za	predvide-
ni	programski	čas	predvajanja	–	do	60	točk;

–	reference	glavnega	režiserja	–	do	10	točk;
–	reference	direktorja	fotografije	–	do	5	točk;
–	ustreznost	režijske	eksplikacije	–	do	10	točk;
–	reference	in	profesionalna	kredibilnost	producen-

ta,	ustreznost	produkcijske	eksplikacije	–	do	10	točk;
–	finančna	 ustreznost	 realizacije	 projekta	 (oce-

na	 ustreznosti	 finančnega	 predračuna	 projekta	 glede	
na	predvidene	potrebe	 iz	 scenarija,	poteka	 realizacije	
ipd.)	–	do	5	točk.

Maksimalno	 število	 točk,	 ki	 ga	 lahko	 posamezni	
projekt	 prejme	 na	 razpisu,	 je	 100	 točk.	 Projekt,	 ki	 bo	
ocenjen	 z	 manj	 kot	 70	 točkami,	 ne	 bo	 predlagan	 za	
sprejetje	v	odkup.

RTV	 SLO	 si	 pridrži	 pravico	 izdelave	 rezervnega	
seznama	projektov,	ki	bodo	lahko	predlagani	za	spreje-
tje	v	odkup	v	primeru	povečanja	ali	sprostitve	sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis	 je	 odprt	 za	 prijavo	 projektov,	 ki	 ustrezajo	

pogojem	razpisa,	v	roku,	ki	je	določen	v	9.	točki	razpisa.	
Vse	nepravočasne	vloge	ter	vloge,	ki	jih	ne	bodo	vložile	
upravičene	osebe,	bodo	s	sklepom	zavržene.	Prav	tako	
bodo	 s	 sklepom	 zavržene	 formalno	 nepopolne	 vloge,	
ki	 jih	 prijavitelji	 tudi	 po	 pozivu	RTV	SLO	 v	 roku	 petih	
dni	ne	bodo	ustrezno	dopolnili.	Pravočasne	in	formalno	
popolne	vloge	ter	vloge,	ki	 jih	bodo	vložile	upravičene	
osebe,	bodo	posredovane	v	presojo	strokovni	komisiji,	
ki	 bo	 projekte	 ocenila	 na	 podlagi	 kriterijev,	 določenih	
v	10.	točki	besedila	razpisa.

RTV	SLO	si	 pridrži	možnost	 povabiti	 posamezne	
prijavitelje	k	osebni	predstavitvi	in	natančnejši	obrazlo-
žitvi	vsebinskih	in/ali	finančnih	postavk	projekta.

Na	razpisu	bo	v	okviru	razpoložljivih	sredstev	 iz-
bran	tisti	projekt,	ki	bo	v	postopku	izbire	ocenjen	naj-
višje.	 RTV	 SLO	 si	 ne	 glede	 na	 višino	 ocene	 pridrži	
pravico,	da	ne	razdeli	vseh	razpisanih	sredstev	ali	ne	
odkupi	nobenega	projekta.	O	končnem	izidu	razpisa	bo	
za	vsako	vsebinsko	obravnavano	vlogo	izdana	posa-
mična	odločba,	s	katero	se	bo	odločilo	o	odobritvi	ter	
višini	financiranja	odkupa	izbranega	AV	dela	ali	o	zavr-
nitvi	odkupa	AV	dela.

S	prijaviteljem	izbranega	projekta	bo	na	osnovi	iz-
dane	odločbe	o	izbiri	RTV	SLO	sklenila	pogodbo	o	od-
kupu	AV	 dela,	 katere	 vzorec	 je	 sestavni	 del	 razpisne	
dokumentacije	 in	 s	 katero	 bosta	 prijavitelj	 izbranega	
projekta	ter	RTV	SLO	uredila	vsa	medsebojna	razmerja	
v	zvezi	z	odkupom.	Pred	sklenitvijo	pogodbe	o	odkupu	
AV	dela	se	opravi	uskladitveni	sestanek.

RTV	SLO	si	pridrži	pravico,	da	pozove	prijavitelja	
izbranega	projekta,	naj	pristopi	k	podpisu	pogodbe.	Če	
se	prijavitelj	izbranega	projekta	v	določenem	roku	iz	ne-
upravičenih	razlogov	ne	bo	odzval	pozivu,	se	bo	štelo,	
da	prijavitelj	odstopa	od	sklenitve	pogodbe,	da	se	po-
godba	ne	sklene	in	da	sta	prijavitelj	in	RTV	SLO	prosta	
medsebojnih	obveznosti.

Prijavitelj	 izbranega	projekta	mora	 zagotoviti,	 da	
ob	 realizaciji	AV	 dela	 RTV	 SLO	 pridobi	 izključne	 ter	
časovno	 in	 krajevno	 neomejene	materialne	 avtorske	
in	 izvajalske	 pravice,	 kot	 to	 določa	 vzorec	 pogodbe	
o	odkupu	AV	dela.	V	nasprotnem	primeru	si	RTV	SLO	
pridrži	 pravico,	 da	ne	 sklene	ali	 odstopi	 od	pogodbe	
o	odkupu	AV	dela.

Prijavitelj	izbranega	projekta	je	v	vseh	fazah	realiza-
cije	projekta	(pred	produkcija,	produkcija,	post	produkci-
ja)	dolžan	sodelovati	z	RTV	SLO.

12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena 
sredstva

Sredstva,	ki	bodo	dodeljena	za	odkup	izbranih	AV	
del,	bodo	porabljena	v	letu	2021.

Dinamika	izplačil	in	število	obrokov	bosta	določena	
v	pogodbi	o	odkupu	AV	dela.

13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih pro-
jektov: AV	dela	morajo	biti	dokončana	in	predana	RTV	
Slovenija	do	1.	12.	2021.

14. Varstvo osebnih podatkov
RTV	SLO	bo	za	namen	izvedbe	razpisa	obdelovala	

osebne	podatke	posameznikov,	ki	jih	v	skladu	z	razpisno	
dokumentacijo	 na	 razpis	 posreduje	 prijavitelj,	 v	 skla-
du	 z	 varstvom	 in	 zavarovanjem	osebnih	 podatkov	 po	
Splošni	uredbi	EU	o	varstvu	podatkov	(Splošna	Uredba	
679/2016),	 nacionalni	 zakonodaji	 in	 internem	pravilni-
ku.	 RTV	SLO	 bo	 skrbno	 varovala	 osebne	 podatke	 in	
zagotavljala	pravice	v	skladu	s	Politiko	varstva	osebnih	
podatkov	in	zasebnosti	na	RTV	Slovenija	(https://www.
rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zaseb-
nost/5805).	RTV	SLO	bo	osebne	podatke	skrbno	hranila	
v	skladu	z	zakonodajo.

S	prijavo	na	razpis	prijavitelj	zagotavlja	RTV	SLO,	da	
je	glede	varstva	osebnih	podatkov	seznanil	vse	sodelu-
joče	pri	projektu,	še	zlasti	pa	tiste	osebe,	katerih	osebne	
podatke	posreduje	na	razpis.	Prijavitelj	se	zavezuje,	da	
bo	osebne	podatke,	ki	jih	posreduje	na	RTV	SLO,	pridobil	
na	zakonit	način	od	vseh	oseb,	ki	jih	navaja	v	prijavi.	Ob-
vestilo	posameznikom	po	14.	členu	Splošne	uredbe	EU	
o	varstvu	podatkov	je	sestavni	del	razpisne	dokumenta-
cije	in	zajema	osebne	podatke	za	celotni	razpis.

15. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji	 se	 lahko	 za	 vse	 informacije	 v	 zve-

zi	 z	 razpisom	 obrnejo	 na	 elektronski	 naslov:	 AVraz-
pisi@rtvslo.si.

V	 času	 trajanja	 razpisa	 je	 vsem	 zainteresiranim	
osebam	celotna	razpisna	dokumentacija	dosegljiva	na	
sedežu	RTV	SLO	ter	objavljena	na	spletni	strani	RTV	
SLO	http://www.rtvslo.si/razpisi.

Radiotelevizija Slovenija

Št. 330-13/2020[O401] Ob-3502/20
Na	 podlagi	 Pravilnika	 o	 postopkih	 za	 izvrševanje	

proračuna	Republike	Slovenije	(Uradni	list	RS,	št.	50/07,	
61/08,	99/09	–	ZIPRS1011,	3/13	in	81/16),	Zakona	o	div-
jadi	 in	 lovstvu	(Uradni	 list	RS,	št.	16/04,	120/06	–	odl.	
US,	17/08,	46/14	–	ZON-C	in	31/18),	Odloka	o	porabi	
koncesijske	dajatve	za	trajnostno	gospodarjenje	z	div-
jadjo	v	občini	Krško	(Uradni	list	RS,	št.	72/11)	in	Odloka	
o	proračunu	občine	Krško	za	leto	2021	(Uradni	list	RS,	
št.	1/20	in	160/20)	objavlja	Občina	Krško,	Cesta	krških	
žrtev	14,	8270	Krško

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v občini Krško  

iz leta 2019
1.	Predmet	javnega	razpisa
Predmet	javnega	razpisa	je	sofinanciranje	aktivnosti	

trajnostnega	gospodarjenja	z	divjadjo,	in	sicer	ukrepov	
varstva	divjadi	in	biomeliorativnih	ukrepov	(kot	so:	vzdr-
ževanje	pasišč,	grmišč,	gozdnih	 jas,	mokrišč	 in	 remiz	
za	malo	divjad,	vzdrževanje	gozdnega	roba,	izdelava	in	
vzdrževanje	kaluž,	sadnja	in	vzdrževanje	plodonosnega	
drevja	in	grmovja,	postavitev	in	vzdrževanje	gnezdilnic,	
solnic	 in	prež,	v	nadaljevanju:	aktivnosti),	 izvajanje	či-
stilnih	akcij	 in	čiščenje	divjih	odlagališč	v	posameznih	
loviščih,	katerih	 lovna	površina	 leži	v	občini.	S	tem	se	
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želi	vzpodbuditi	upravljavce	lovišč	k	še	boljšemu	trajno-
stnemu	gospodarjenju	z	divjadjo	 in	 loviščem.	Sofinan-
cirale	se	bodo	aktivnosti,	ki	so	se	izvajale	v	letu	2019.

Aktivnosti	se	morajo	izvajati	v	skladu	s	programi	in	
načrti	upravljanja	z	divjadjo,	predpisi	s	področja	lovstva,	
ohranjanja	 narave,	 varstva	 okolja	 in	 zaščite	 živali	 ter	
drugimi	veljavnimi	predpisi.

2.	Osnovni	pogoji	za	kandidiranje	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	 leži	
v	občini	Krško,

–	ni	v	postopku	prisilne	poravnave,	stečaju	ali	likvi-
dacijskem	postopku,

–	ima	poravnane	davke,	prispevke	in	druge	obve-
zne	dajatve	državi	in	občini.

3.	 Merila	 za	 dodelitev	 sredstev:	 vsak	 vlagatelj	
prejme	 sorazmerni	 del	 sredstev	 glede	 na	 lovno	 povr-
šino	 lovišča,	 ki	 leži	 v	 občini	 Krško,	 glede	 na	 obvesti-
lo	 Ministrstva	 za	 kmetijstvo,	 gozdarstvo	 in	 prehrano,	
št.	014-69/2020/72.	V	primeru,	da	se	sredstva	ne	pora-
bijo,	se	ostanek	sredstev	prenese	v	naslednje	proračun-
sko	leto.	Sredstva	se	dodelijo	na	osnovi	opravljenih	del,	
ki	so	dokazljiva	z	računi.

4.	Višina	sredstev:	višina	sredstev	javnega	razpisa	
je	3.188,00	eur	(znesek	sredstev,	ki	jih	je	prejela	Občina	
Krško	od	koncesijske	dajatve	od	lova	za	leto	2019	v	vi-
šini	2.843,06	in	ostanek	sredstev	preteklega	leta).	Sred-
stva	so	planirana	v	proračunu	Občine	Krško	za	leto	2021	
na	postavki:	5070	–	Trajnostno	gospodarjenje	z	divjadjo.

5.	Upravičeno	obdobje:	upravičeno	obdobje	finan-
ciranja	je	od	1.	1.	2019	do	31.	12.	2019.	Društva,	ki	niso	
realizirala	sredstva	 iz	 leta	2018,	 lahko	priložijo	račune	
z	višjim	zneskom	za	leto	2019.	Priloženi	računi	o	opra-
vljenih	 aktivnostih,	 naštetih	 v	 prvi	 točki	 tega	 razpisa,	
morajo	biti	izdani	v	prej	navedenem	obdobju	in	priloženi	
k	vlogi	na	javni	razpis.

6.	Način,	čas	in	kraj	oddaje	prijav	na	javni	razpis
Vloga	 s	 prilogami	 za	 dodelitev	 sredstev	 se	 odda	

v	vložišče	Občine	Krško	ali	po	pošti	na	naslov:	Občina	
Krško,	 Oddelek	 za	 gospodarske	 dejavnosti,	 CKŽ	 14,	
8270	Krško,	najkasneje	do	29.	1.	2021.

Na	hrbtni	strani	ovojnice	ali	prednji	strani	levo	zgo-
raj	mora	biti	naveden	naziv	in	naslov	vlagatelja.	Vloga	
mora	biti	poslana	v	zaprti	ovojnici	in	z	obvezno	navedbo	
razpisnega	področja	na	prednji	strani	ovojnice:

–	Ne	odpiraj	–	JR	–	divjad;
–	Ime	lovišča	na	katerega	se	vloga	nanaša,	oziro-

ma	naziv	lovske	družine.
Nepravočasne	vloge	bodo	zavržene.
7.	 Čas	 in	 kraj	 odpiranja	 prispelih	 vlog:	 odpiranje	

vlog	bo	v	roku	10	dni	po	zaključku	javnega	razpisa	v	pro-
storih	Občine	Krško,	Cesta	krških	žrtev	14,	8270	Krško.	
Odpiranje	vlog	ni	javno.

8.	Odločanje	v	postopku	razpisa
O	dodelitvi	sredstev	bo	upravičencem	po	tem	raz-

pisu	odločeno	z	odločbo	občinske	uprave.
Odločba	bo	prosilcem	posredovana	v	30	dneh	po	

odločitvi.
9.	Dodatne	informacije	v	zvezi	z	razpisom
Vse	dodatne	informacije	v	zvezi	s	tem	javnim	raz-

pisom	dobijo	zainteresirani	po	 tel.	07/498-13-19,	vsak	
delovni	dan	od	8.	do	14.	ure	oziroma	e-pošti:	magdale-
na.kroselj@krsko.si.

Pooblaščena	oseba	za	dajanje	informacij	med	jav-
nim	razpisom	je	Magdalena	Krošelj.

Občina Krško

Št. 410-242/2020-1 Ob-3504/20
Občina	 Ilirska	Bistrica,	Bazoviška	cesta	14,	6250	

Ilirska	Bistrica,	na	podlagi	Odloka	o	proračunu	Občine	
Ilirska	Bistrica	za	leto	2021	(Uradni	 list	RS,	št.	184/20	
z	dne	11.	12.	2020)	ter	Pravilnika	o	sofinanciranju	hu-
manitarnih	programov	v	Občini	Ilirska	Bistrica	(Bistriški	
odmevi,	 uradne	 objave	 št.	 4	 II	 leto,	 1,	 z	 dne	 29.	 11.	
2008)	objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica  
v letu 2021

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

nitarnih	programov	v	Občini	Ilirska	Bistrica	v	letu	2021.
Programi,	ki	so	namenjeni	reševanju	socialnih	stisk	

in	težav	občanov	in	programi	skupin	za	samopomoč.
2.	Pogoji
Na	razpis	se	lahko	prijavijo:
–	splošne	dobrodelne	organizacije,
–	organizacije	za	kronične	bolnike,
–	organizacije	za	samopomoč,
–	invalidske	organizacije	ter	druge	organizacije,	ki	

izvajajo	humanitarne	programe.
Izpolnjevati	morajo	naslednje	pogoje:
–	da	imajo	sedež	v	Občini	Ilirska	Bistrica	in	izvajajo	

dejavnost	na	območju	Občine	Ilirska	Bistrica	oziroma	ne	
glede	na	sedež,	če	je	program	dela	zastavljen	tako,	da	
vključuje	občane	Občine	Ilirska	Bistrica,

–	da	so	registrirani	za	izvajanje	na	področju	huma-
nitarnih	dejavnosti	najmanj	eno	leto,

–	da	 imajo	zagotovljene	osnovne	materialne,	pro-
storske	in	kadrovske	pogoje,

–	imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu,
–	da	opravljajo	dejavnost	na	neprofitni	osnovi,
–	da	 vsako	 leto	 občinski	 upravi	 redno	 dostavljajo	

poročila	o	realizaciji	programov,
–	da	občinski	upravi	predložijo	natančno	opredelje-

no	finančno	konstrukcijo	prijavljenih	programov,
–	pri	 posameznih	 izvajalcih	 se	 višina	 odobrenih	

sredstev	 za	 sofinanciranje	 humanitarnih	 programov	
zmanjša	za	že	odobreni	znesek	sofinanciranja	istih	pro-
gramov	iz	katerekoli	druge	postavke	proračuna	Občine	
Ilirska	Bistrica.

Izvajalci	humanitarnih	programov,	ki	se	sofinancira-
jo	na	podlagi	tega	pravilnika,	so	pri	izvedbi	programov	
(na	vabilih,	plakatih,	publikacijah	in	drugem	obveščanju	
ter	informiranju	javnosti)	dolžni	uporabiti	logotip	Občine	
Ilirska	 Bistrica	 v	 skladu	 z	 Odlokom	 o	 grbu	 in	 zastavi	
Občine	Ilirska	Bistrica	ter	celostni	podobi	Občine	Ilirska	
Bistrica	 oziroma	 navesti,	 da	 je	 program	 sofinancirala	
Občina	Ilirska	Bistrica.

Knjižnici	 Makse	 Samsa	 Ilirska	 Bistrica	 so	 dolžni	
izročiti	 po	 tri	 izvode	 izdanih	 publikacij	 (plakati,	 vabila,	
brošure,	knjige	 ter	ostale	 tiskovine)	za	potrebe	domo-
znanskega	oddelka.

3.	Kriteriji	in	merila	za	dodelitev	sredstev
Zagotovljena	sredstva	se	razdelijo:
–	najmanj	70	%	zagotovljenih	sredstev	organizaci-

jam	in	društvom	s	sedežem	v	Občini	Ilirska	Bistrica
–	največ	30	%	zagotovljenih	sredstev	organizacijam	

in	društvom,	ki	nimajo	sedeža	v	Občini	Ilirska	Bistrica,	
njihov	program	pa	vključuje	člane	iz	Občine	Ilirska	Bi-
strica	(medobčinske,	državne,	mednarodne	organizacije	
oziroma	društva).

Kriteriji	in	merila	za	vrednotenje	programov:
–	področje	delovanja	(občinske,	medobčinska,	dr-

žavne,	mednarodne	organizacije	oziroma	društva)
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–	število	 članov	 izvajalca	 s	 stalnim	 prebivališčem	
v	Občini	Ilirska	Bistrica

–	kakovost	 in	realnost	 izvedbe	prijavljenih	progra-
mov

–	pričakovana	višina	sofinanciranja	s	strani	prora-
čuna	Občine	Ilirska	Bistrica.

4.	Višina	sredstev,	ki	so	na	razpolago	za	predmet	
javnega	razpisa

Za	izvajanje	razpisanih	programov	ima	Občina	Ilir-
ska	Bistrica	v	proračunu	za	leto	2021	zagotovljenih	do	
11.000	EUR	sredstev.

Dodeljena	 sredstva	 morajo	 biti	 porabljena	 v	 letu	
2021,	v	skladu	s	predpisi,	ki	določajo	 izvrševanje	pro-
računa.

5.	Vsebina	prijave:	prijava	na	razpis	mora	biti	izde-
lana	na	obrazcu	prijave	za	leto	2021,	ki	je	sestavni	del	
razpisne	dokumentacije.	V	kolikor	prijavitelj	prijavlja	več	
programov,	mora	vsak	posamezni	program	prijaviti	na	
svojem	obrazcu.	Prijava	mora	vsebovati	izpolnjen	obra-
zec	prijave	z	vsemi	zahtevanimi	podatki	in	prilogami.

6.	Način	in	rok	za	oddajo	prijav
Upoštevane	 bodo	 popolne	 pisne	 prijave,	 ki	 bodo	

prispele	najpozneje	do	21.	1.	2021	do	10.	ure,	na	naslov	
Občina	Ilirska	Bistrica,	Bazoviška	cesta	14,	6250	Ilirska	
Bistrica	ali	bodo	do	tega	roka	oddane	v	sprejemni	pisarni	
Občine	Ilirska	Bistrica,	Bazoviška	cesta	14,	6250	Ilirska	
Bistrica,	pritličje	levo.

Na	 ovojnici	 prijavitelj	 navede:	 »Za	 sofinanciranje	
humanitarnih	programov	2021	–	ne	odpiraj«.	Na	hrbtni	
strani	ovojnice	mora	biti	označen	naziv	in	naslov	poši-
ljatelja.	Upoštevane	bodo	vse	prijave,	ki	bodo	prispele	
do	 zgoraj	 navedenega	 roka.	Prijave,	 ki	 bodo	 prispele	
po	roku	za	oddajo	prijav,	bodo	zapečatene	vrnjene	pri-
javitelju.

7.	Kraj	in	čas,	kjer	se	dvigne	razpisna	dokumentaci-
ja:	razpisna	dokumentacija	je	od	dneva	objave	javnega	
razpisa	do	zaključka	tega	javnega	razpisa	na	razpolago	
v	 sprejemni	 pisarni	 Občine	 Ilirska	 Bistrica,	 Bazoviška	
cesta	14,	6250	Ilirska	Bistrica	in	na	spletni	strani	Občine	
Ilirska	Bistrica	(www.ilirska-bistrica.si).

8.	Obdelovanje	osebnih	podatkov
Občina	 Ilirska	 Bistrica	 bo	 osebne	 podatke,	 ki	 so	

potrebni	za	izvedbo	razpisa	(kontaktne	osebe	prijavite-
lja	(ime	in	priimek,	funkcija,	stalno	bivališče,	telefon	in	
elektronski	naslov),	podatke	o	strokovnih	delavcih	(ime,	
priimek,	naziv,	str.	uspos.,	leto	pridobitve,	leto	obnovitve,	
veljavnost),	udeležencev	(ime	 in	priimek,	 leto	rojstva),	
kadra	(ime	in	priimek,	strokovni	naziv,	izdajatelj	licence),	
udeležencev	šolanja,	usposabljanja	ali	izpopolnjevanja	
(ime	in	priimek,	leto	rojstva,	str.	naziv,	podatek	o	šolni-
ni))	ter	zahtevana	potrdila	obdelovala	za	namen	izved-
be	 postopka	 sofinanciranja,	 spremljanja	 in	 nadziranja	
humanitarnih	programov	v	Občini	Ilirska	Bistrica	za	leto	
2021	na	podlagi	veljavnega	Zakona	o	lokalni	samoupra-
vi,	Zakona	o	javnih	financah,	Pravilnika	o	sofinanciranju	
humanitarnih	programov	v	Občini	Ilirska	Bistrica	ter	Od-
loka	o	proračunu	Občine	Ilirska	Bistrica	za	leto	2021.

Občina	bo	hranila	in	varovala	osebne	podatke	skla-
dno	z	roki,	določenimi	v	klasifikacijskem	načrtu	občine	
in	na	primeren	način,	 tako	da	ne	bo	prišlo	do	morebi-
tnih	 neupravičenih	 razkritij	 podatkov	 nepooblaščenim	
osebam.	Občina	 bo	 omogočila	 obdelavo	 oziroma	 po-
sredovanje	osebnih	podatkov	izključno	naslednjim	po-
oblaščenim	 uporabnikom:	 pooblaščenim	 zaposlenim,	
pooblaščenim	 osebam,	 ki	 obdelujejo	 osebne	 podatke	
pri	 pogodbenem	 obdelovalcu	 ali	 osebam,	 ki	 izkažejo	
pooblastilo	za	dostop	do	osebnih	podatkov	v	okviru	za-
kona	oziroma	podzakonskih	predpisov.	Občina	ne	upo-
rablja	avtomatiziranega	sprejemanja	odločitev,	vključno	

z	oblikovanjem	profilov.	Če	podatki,	zahtevani	v	razpisu,	
ne	bodo	zagotovljeni,	obravnava	vloge	ne	bo	možna.

Prijavitelj/ica,	strokovni	delavci	in	udeleženci	imajo	
glede	osebnih	podatkov,	ki	se	nanašajo	nanj/e,	pravico	
seznanitve,	dopolnitve,	popravka	in	omejitve	obdelave	
(vključno	s	pravico	do	pritožbe	pri	 Informacijskem	po-
oblaščencu	 in	 sodnim	 varstvom	 pravic).	 Podrobnejše	
informacije	o	tem,	kako	občina	ravna	z	osebnimi	podat-
ki,	so	na	voljo	preko	kontaktnih	podatkov	pooblaščene	
osebe	za	varstvo	osebnih	podatkov,	podatki	katere	so	
dostopni	na	spletni	strani	občine.

9.	Odpiranje	prijav	 in	obveščanje	o	 izidu	 javnega	
razpisa

Odpiranje	prijav	bo	predvidoma	dne	22.	1.	2021	ob	
12.	uri.	Odpiranje	prijav	ni	javno.	Predloge	bo	ovredno-
tila	tričlanska	komisija	(v	skladu	s	Pravilnikom	o	sofinan-
ciranju	humanitarnih	programov	v	Občini	Ilirska	Bistrica),	
ki	jo	imenuje	župan	Občine	Ilirska	Bistrica.	Predlagatelji	
bodo	o	izbiri	obveščeni	predvidoma	meseca	marca	2021	
in	nato	pozvani	k	sklenitvi	pogodbe.	Če	komisija	ugotovi,	
da	so	prispele	prijave	na	javni	razpis	nepopolne,	prijavi-
telja	o	tem	obvesti	in	ga	pozove,	da	prijavo	v	določenem	
roku	ustrezno	dopolni.	Če	prijavitelj	v	tem	roku	prijave	
ne	dopolni,	se	zavrže	kot	nepopolna.

Podrobnejše	 informacije	so	na	voljo	pri	Eriki	Vrh,	
tel.	05/71-12-333.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-241/2020-1 Ob-3505/20
Občina	 Ilirska	Bistrica,	Bazoviška	cesta	14,	6250	

Ilirska	 Bistrica,	 na	 podlagi	 9.	 člena	 Zakona	 o	 uresni-
čevanju	 javnega	 interesa	 za	 kulturo	 (Uradni	 list	 RS,	
št.	 77/07	 –	 UPB1,	 56/08,	 4/10,	 20/11,	 111/13,	 68/16,	
61/17),	Pravilnika	za	sofinanciranje	programov	ljubitelj-
ske	kulturne	dejavnosti	v	Občini	Ilirska	Bistrica	(Uradni	
list	RS,	št.	13/08	z	dne	5.	2.	2008)	in	Odloka	o	proraču-
nu	Občine	Ilirska	Bistrica	za	leto	2021	(Uradni	list	RS,	
št.	184/20	z	dne	11.	12.	2020)	objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska 
Bistrica v letu 2021

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

mov	ljubiteljske	kulturne	dejavnosti	v	Občini	 Ilirska	Bi-
strica	v	letu	2021.

Predmet	 javnega	 razpisa	 so	 naslednji	 programi	
v	skupni	višini	do	43.159	EUR:

–	Sklop	 I:	 dejavnost	 kulturnih	 društev	 (A-L);	 do:	
23.772	EUR;

–	Sklop	 II:	 sofinanciranje	 gostovanj	 (M1);	 do:	
6.591	EUR;

–	Sklop	III:	sofinanciranje	nabave	opreme	in	rekvi-
zitov	(M2);	do:	2.018	EUR;

–	Sklop	IV:	sofinanciranje	posameznih	programov	
v	javnem	interesu	(M3);	do:	4.708	EUR;

–	Sklop	V:	sofinanciranje	izvedbe	programa	ob	dr-
žavnih	praznikih,	ali	drugih	podobnih	svečanostih	(M4);	
do:	2.751	EUR;

–	Sklop	 VI:	 sofinanciranje	 publikacij	 (N);	 do:	
3.319	EUR.

V	sklopu	št.	 II:	 (sofinanciranje	gostovanj)	 (M1)	se	
za	 gostovanja	 domačih	 društev	 izven	 meja	 naše	 ob-
čine	 nameni	 največ	 1.863	EUR,	 pri	 čemer	 se	 iz	 tega	
sofinancira	prevoze	na	koncerte	Primorska	poje,	Zlata	
jesen,	Tabor	pevskih	zborov	v	Šentvidu	pri	Stični.	Zbori	
udeležbe	na	navedenih	prireditvah	ne	smejo	prijavljati	
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tudi	v	Sklop	I	ali	katerikoli	drugi	programski	sklop.	Ostala	
sredstva	se	namenijo	za	organizacijo	gostovanj	društev,	
ki	imajo	sedeže	izven	meja	naše	občine	na	prireditvah	
v	naši	občini.

V	sklopu	št.	IV:	sofinanciranje	posameznih	progra-
mov	 v	 javnem	 interesu	 (M3)	 se	 sofinancira	 prireditev	
Premska	srečanja	do	višine	1.163	EUR,	od	katerih	se	
do	 višine	 583	 EUR	 nameni	 kot	 nagrada	 za	 najboljše	
literarno	delo.

V	 sklopu	 št.	 V:	 sofinanciranje	 izvedbe	 programa	
ob	praznikih	(M4)	se	sofinancira	naslednje	prireditve,	in	
sicer	največ	do	navedenih	zneskov:

–	Dan	upora	proti	okupatorju	do:	556	EUR,
–	Prvi	maj	–	praznik	dela	do:	1.077	EUR,
–	Dan	državnosti	do:	559	EUR,
–	Dan	samostojnosti	do:	559	EUR.
Do	sredstev	iz	tega	razpisa	ne	bodo	upravičeni:
–	prijavitelji	kulturnega	programa	ali	njegovega	po-

sameznega	 dela,	 ki	 so	 financirani	 ali	 sofinancirani	 iz	
katerekoli	druge	postavke	proračuna	Občine	Ilirska	Bi-
strica;

–	prijavitelji	kulturnega	programa	ali	njegovega	po-
sameznega	dela,	za	katere	je	bil	posebej	objavljen	jav-
ni	 razpis	 in	 so	že	sofinancirani	 s	 strani	Občine	 Ilirska	
Bistrica.

Dodeljena	 sredstva	 morajo	 biti	 porabljena	 v	 letu	
2021	v	skladu	s	predpisi,	 ki	določajo	 izvrševanje	pro-
računa.

2.	Pogoji	in	merila
Na	razpis	se	lahko	prijavijo:
–	kulturna	društva,
–	ostala	društva	in	zavodi,	ki	imajo	v	svoji	dejavnosti	

registrirano	kulturno	dejavnost,
–	zveze	kulturnih	društev,	ki	jih	ustanovijo	društva,
–	javni	skladi	s	področja	kulturnih	dejavnosti,
–	samostojni	 kulturni	 ustvarjalci,	 katerih	 doseda-

nje	delo	potrjujejo	javno	priznani	uspehi	oziroma	so	na	
enem	od	opisanih	področij	ustvarili	zaključen	projekt.

Predlagatelji	morajo	izpolnjevati	tudi	naslednje	po-
goje:

–	da	 imajo	 sedež	 v	 Občini	 Ilirska	 Bistrica	 (lahko	
tudi	sekcijo),

–	da	so	registrirana	skladno	z	zakonodajo,	ki	ureja	
ustanavljanje	društev,	javnih	zavodov	ali	javnih	skladov,

–	da	so	registrirani	za	 izvajanje	dejavnosti	na	po-
dročju	kulture	najmanj	eno	leto,

–	imajo	zagotovljene	osnovne	materialne,	prostor-
ske	in	kadrovske	pogoje,

–	imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu,
–	da	opravljajo	dejavnost	na	neprofitni	osnovi,
–	da	 kulturni	 program	 ali	 njegov	 posamezni	 del,	

s	 katerim	 predlagatelj	 kandidira	 za	 sofinanciranje	 po	
tem	pravilniku	ni	financiran	ali	sofinanciran	iz	katerekoli	
druge	postavke	proračuna	Občine	Ilirska	Bistrica,

–	posamezni	kulturni	ustvarjalci	morajo	imeti	stalno	
prebivališče	v	Občini	Ilirska	Bistrica,

–	posamezni	izvajalci	lahko	konkurirajo	samostojno	
ali	v	okviru	zveze	društev,	vendar	je	odobritev	sofinan-
ciranja	programov	omejena	tako,	da	lahko	za	istovrstne	
programe	pridobijo	sofinanciranje	samo	enkrat.

Prijavitelji	morajo	izpolnjevati	tudi	ostale	pogoje	iz	
5.	člena	Pravilnika	za	sofinanciranje	programov	ljubitelj-
ske	kulturne	dejavnosti	v	Občini	Ilirska	Bistrica.

Izbrani	 izvajalci	 kulturnega	programa	po	 tem	 raz-
pisu	so	dolžni:

–	na	vabilih,	plakatih,	oglaševanju	in	drugem	obve-
ščanju	ter	informiranju	javnosti	uporabiti	logotip	Občine	
Ilirska	 Bistrica	 v	 skladu	 z	 Odlokom	 o	 grbu	 in	 zastavi	
Občine	Ilirska	Bistrica	ter	celostni	podobi	Občine	Ilirska	

Bistrica	 oziroma	 navesti,	 da	 je	 program	 sofinancirala	
Občina	Ilirska	Bistrica.

–	Občini	Ilirska	Bistrica	izročiti	po	tri	izvode	izdanih	
publikacij	v	zvezi	s	prireditvami	(plakati,	vabila,	brošure,	
knjige	ter	ostale	tiskovine)	za	potrebe	domoznanskega	
oddelka	Knjižnice	Makse	Samsa	Ilirska	Bistrica.

–	uskladiti	termine	programov	z	območno	izpostavo	
JSKD	Ilirska	Bistrica,	v	izogib	prirejanja	kulturnih	dogod-
kov	istočasno	na	več	lokacijah.

Izbrani	 izvajalci	 kulturnega	 programa	 so	 dolžni,	
v	kolikor	bodo	potrebe	Občine	Ilirska	Bistrica,	nastopati	
najmanj	na	dveh	prireditvah,	ki	ji	bo	organizirala	Občina	
Ilirska	Bistrica.

V	primeru	neizpolnjevanja	pogojev	se	izbranim	iz-
vajalcem	sredstva	ne	izplačajo.

V	roku	prispele	prijave	bodo	ovrednotene	v	skladu	
s	Pravilnikom	za	sofinanciranje	programov	 ljubiteljske	
kulturne	dejavnosti	v	Občini	Ilirska	Bistrica.

3.	Navodila	za	izdelavo	prijav
Prijava	na	javni	razpis	mora	biti	izdelana	izključno	

na	obrazcih,	ki	so	sestavni	del	razpisne	dokumentacije.
Prijava	 mora	 vsebovati	 po	 en	 izpolnjen	 obrazec	

OBR-prijava,	 OBR-izjava	 in	 OBR-finančna	 realizacija	
ter	ustrezne	druge	obrazce	glede	na	vsebino	programov,	
na	katere	se	prijavitelj	prijavlja.	V	kolikor	prijavitelj	prijav-
lja	več	programov,	mora	za	vsak	posamezen	program	
izpolniti	ločen	obrazec.	Prijava	mora	vsebovati	vse	zah-
tevane	priloge	oziroma	dokazila,	ki	so	navedena	v	razpi-
sni	dokumentaciji	(zadostujejo	priloge	in	dokazila	k	prvi	
prijavi,	k	ostalim	prijavam	ni	potrebno	ponovno	prilagati	
zahtevanih	prilog).

4.	Način	in	rok	za	oddajo	prijav
Upoštevane	bodo	popolne	prijave,	ki	bodo	prispele	

najpozneje	do	1.	2.	2021	do	10.	ure,	na	naslov	Občina	
Ilirska	Bistrica,	Bazoviška	cesta	14,	6250	Ilirska	Bistrica	
ali	bodo	do	tega	roka	oddane	v	sprejemni	pisarni	Občine	
Ilirska	Bistrica,	Bazoviška	cesta	14,	6250	Ilirska	Bistrica,	
pritličje	levo.

Na	ovojnici	prijavitelj	navede:	»Prijava	na	javni	raz-
pis	kultura	2021	–	ne	odpiraj«.	Na	hrbtni	strani	ovojnice	
mora	biti	označen	naziv	in	naslov	pošiljatelja.	Upošteva-
ne	bodo	vse	prijave,	ki	bodo	prispele	do	zgoraj	navede-
nega	roka.	Prijave,	ki	bodo	prispele	po	roku	za	oddajo	
prijav,	bodo	zapečatene	vrnjene	prijavitelju.

5.	Kraj	in	čas,	kjer	se	dvigne	razpisna	dokumentaci-
ja:	razpisna	dokumentacija	je	od	dneva	objave	javnega	
razpisa	do	zaključka	tega	javnega	razpisa	na	razpolago	
v	 sprejemni	 pisarni	 Občine	 ilirska	 Bistrica,	 Bazoviška	
cesta	14,	6250	Ilirska	Bistrica	in	na	spletni	strani	Občine	
Ilirska	Bistrica	(www.ilirska-bistrica.si).

6.	Obdelovanje	osebnih	podatkov
Občina	 Ilirska	 Bistrica	 bo	 osebne	 podatke,	 ki	 so	

potrebni	za	izvedbo	razpisa	(kontaktne	osebe	prijavite-
lja	(ime	in	priimek,	funkcija,	stalno	bivališče,	telefon	in	
elektronski	naslov),	podatke	o	strokovnih	delavcih	(ime,	
priimek,	naziv,	str.	uspos.,	leto	pridobitve,	leto	obnovitve,	
veljavnost),	udeležencev	(ime	 in	priimek,	 leto	rojstva),	
kadra	(ime	in	priimek,	strokovni	naziv,	izdajatelj	licence),	
udeležencev	šolanja,	usposabljanja	ali	izpopolnjevanja	
(ime	in	priimek,	leto	rojstva,	str.	naziv,	podatek	o	šolni-
ni))	ter	zahtevana	potrdila	obdelovala	za	namen	izvedbe	
postopka	sofinanciranja,	spremljanja	in	nadziranja	pro-
gramov	 ljubiteljske	kulturne	dejavnosti	 v	Občini	 Ilirska	
Bistrica	 za	 leto	 2021	 na	 podlagi	 veljavnega	 Zakona	
o	lokalni	samoupravi,	Zakona	o	javnih	financah,	Zakona	
o	uresničevanju	javnega	interesa	za	kulturo,	Pravilnika	
za	sofinanciranje	programov	ljubiteljske	kulturne	dejav-
nosti	 v	 Občini	 Ilirska	 Bistrica	 ter	 Odloka	 o	 proračunu	
Občine	Ilirska	Bistrica	za	leto	2021.
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Občina	bo	hranila	in	varovala	osebne	podatke	skla-
dno	z	roki,	določenimi	v	klasifikacijskem	načrtu	občine	
in	na	primeren	način,	tako	da	ne	bo	prišlo	do	morebit-
nih	 neupravičenih	 razkritij	 podatkov	 nepooblaščenim	
osebam.	Občina	 bo	 omogočila	 obdelavo	 oziroma	 po-
sredovanje	osebnih	podatkov	izključno	naslednjim	po-
oblaščenim	 uporabnikom:	 pooblaščenim	 zaposlenim,	
pooblaščenim	 osebam,	 ki	 obdelujejo	 osebne	 podatke	
pri	 pogodbenem	 obdelovalcu	 ali	 osebam,	 ki	 izkažejo	
pooblastilo	za	dostop	do	osebnih	podatkov	v	okviru	za-
kona	oziroma	podzakonskih	predpisov.	Občina	ne	upo-
rablja	avtomatiziranega	sprejemanja	odločitev,	vključno	
z	oblikovanjem	profilov.	Če	podatki,	zahtevani	v	razpisu,	
ne	bodo	zagotovljeni,	obravnava	vloge	ne	bo	možna.

Prijavitelj/ica,	strokovni	delavci	in	udeleženci	imajo	
glede	osebnih	podatkov,	ki	se	nanašajo	nanj/e,	pravico	
seznanitve,	dopolnitve,	popravka	in	omejitve	obdelave	
(vključno	s	pravico	do	pritožbe	pri	 Informacijskem	po-
oblaščencu	 in	 sodnim	 varstvom	 pravic).	 Podrobnejše	
informacije	o	tem,	kako	občina	ravna	z	osebnimi	podat-
ki,	so	na	voljo	preko	kontaktnih	podatkov	pooblaščene	
osebe	za	varstvo	osebnih	podatkov,	podatki	katere	so	
dostopni	na	spletni	strani	občine.

7.	Odpiranje	prijav	 in	obveščanje	o	 izidu	 javnega	
razpisa

Odpiranje	prijav	bo	predvidoma	dne	2.	2.	2021	ob	
10.	 uri.	Odpiranje	 prijav	 ni	 javno.	 Predloge	 bo	 ovred-
notila	 petčlanska	 komisija	 (v	 skladu	 s	 Pravilnikom	 za	
sofinanciranje	programov	ljubiteljske	kulturne	dejavno-
sti	v	Občini	 Ilirska	Bistrica),	ki	 jo	 imenuje	župan	Obči-
ne	Ilirska	Bistrica.	Predlagatelji	bodo	o	 izbiri	obvešče-
ni	predvidoma	marca	2021	 in	nato	pozvani	k	sklenitvi	

pogodb.	Če	komisija	ugotovi,	da	so	prispele	prijave	na	
javni	razpis	nepopolne,	prijavitelja	o	tem	obvesti	 in	ga	
pozove,	da	prijave	v	določenem	roku	ustrezno	dopolni.	
Če	prijavitelj	v	tem	roku	prijave	ne	dopolni,	se	ta	zavrže	
kot	nepopolna.

Podrobnejše	 informacije	so	na	voljo	pri	Eriki	Vrh,	
tel.	05/71-12-333.

Občina Ilirska Bistrica

Št.	671-41/2020-3	 Ob-3506/20
Občina	 Ilirska	Bistrica,	Bazoviška	cesta	14,	6250	

Ilirska	Bistrica,	 na	 podlagi	 19.	 člena	Zakona	 o	 športu	
(Uradni	list	RS,	št.	29/17),	6.	člena	Pravilnika	o	merilih	in	
kriterijih	za	sofinanciranje	programov	športa	ter	najemu	
športnih	objektov	v	Občini	Ilirska	Bistrica	(Uradne	obja-
ve	glasila	Snežnik	št.	4/99	in	3/05),	Letnega	programa	
športa	v	Občini	Ilirska	Bistrica	za	leto	2021,	ki	ga	je	spre-
jel	Občinski	svet	Občine	Ilirska	Bistrica	na	14.	redni	seji	
dne	3.	12.	2020	ter	Odloka	o	proračunu	Občine	Ilirska	
Bistrica	za	leto	2021	(Uradni	list	RS,	št.	184/20)	objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2021
1.	Predmet	javnega	razpisa
Predmet	javnega	razpisa	je	sofinanciranje	progra-

mov	 dejavnosti	 športa	 v	 letu	 2021,	 ki	 jih	 na	 osnovi	
sprejetih	programskih	nalog	zagotavlja	proračun	Občine	
Ilirska	Bistrica.

Predmet	 javnega	 razpisa	 je	 sofinanciranje	 nasle-
dnjih	vsebin	v	naslednjih	višinah:

I. Športna	vzgoja	otrok	mladine	in	študentov	v	okvirni	vrednosti 92.907,00	evrov
II. Kakovostni	šport	v	okvirni	vrednosti 36.817,00	evrov
III. Športna	rekreacija	v	okvirni	vrednosti 5.425,00	evrov
IV. Šport	invalidov	v	okvirni	vrednosti 1.385,00	evrov
V. Velike	mednarodne	prireditve	in	prireditve	občinskega	pomena	v	okvirni	vrednosti 8.425,00	evrov
VI. Izobraževanje,	usposabljanje	in	izpopolnjevanje	strokovnih	kadrov	v	športu	v	okvirni	

vrednosti 3.808,00	evrov
VII. Tekoče	vzdrževanje	objektov	in	nakup	opreme	v	okvirni	vrednosti 38.433,00	evrov

Vrednost	razpisanih	programov	za	leto	2021	znaša	
187.200	EUR.

2.	Pogoji	in	merila
Na	razpis	se	lahko	prijavijo:
–	športna	društva	in	njihova	združenja,
–	vzgojno-varstveni	zavodi,
–	vzgojno-izobraževalni	zavodi,
–	zavodi,	 gospodarske	 družbe,	 zasebniki	 in	 dru-

ge	 organizacije,	 registrirane	 za	 opravljanje	 dejavnosti	
v	športu,	ki	izvajajo	programe	za	občane	Občine	Ilirska	
Bistrica.

Pogoji,	ki	jih	morajo	izpolnjevati	prijavitelji:
–	so	registrirani	in	organizirani	v	skladu	z	veljavni-

mi	predpisi,
–	izvajajo	športne	programe	za	občane	Občine	Ilir-

ska	Bistrica,
–	njihova	glavna	dejavnost	je	izvajanje	športnih	pro-

gramov,
–	imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu	(velja	za	društva),
–	imajo	sedež	v	Občini	Ilirska	Bistrica,

–	imajo	pravočasno	in	v	celoti	izpolnjene	pogodbe-
ne	obveznosti	do	Občine	Ilirska	Bistrica	iz	predhodnih	
razpisov	oziroma	obveznosti,

–	da	prijavljeni	programi	niso	financirani	 iz	drugih	
postavk	proračuna	Občine	Ilirska	Bistrica,

–	imajo	zagotovljene	materialne,	prostorske,	kadro-
vske	in	organizacijske	pogoje	za	uresničevanje	načrto-
vanih	programov.

Občina	 Ilirska	 Bistrica	 si	 pridržuje	 pravico,	 da	 iz-
vajalcu	programov	športa,	ki	v	 letu	2020	sredstev	pri-
dobljenih	na	javnem	razpisu	za	sofinanciranje	športnih	
programov	 ni	 izkoristil,	 v	 letu	 2021	 ustrezno	 zmanjša	
sredstva	 sofinanciranja	 za	 programe,	 ki	 v	 letu	 2020	
niso	bili	 izvedeni	v	skladu	s	pogodbo.	Prijave,	ki	bodo	
prispele	v	roku,	določenem	v	4.	točki	tega	razpisa,	bodo	
ovrednotene	v	skladu	s	Pravilnikom	o	merilih	in	kriterijih	
za	sofinanciranje	programov	športa	ter	najemu	športnih	
objektov	v	Občini	Ilirska	Bistrica	ter	Merili	in	kriteriji	za	
vrednotenje	 programov	 po	 javnem	 razpisu	 za	 zbira-
nje	predlogov	za	sofinanciranje	programov	športa	v	Ob-
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čini	Ilirska	Bistrica	za	leto	2021,	ki	jih	je	sprejela	komisija	
za	pripravo	meril	in	kriterijev	na	seji	dne	15.	12.	2020.

3.	Navodila	za	izdelavo	prijav
Prijava	na	javni	razpis	mora	biti	izdelana	izključno	

na	obrazcih,	ki	so	sestavni	del	razpisne	dokumentacije.	
Vloga	mora	obvezno	vsebovati	po	en	izpolnjen	obrazec	
OBR-prijava,	OBR-izjava,	OBR-finančna	realizacija	ter	
podpisan	in	žigosan	vzorec	pogodbe.	Prijavitelj	izpolni	
tudi	ustrezne	druge	obrazce	glede	na	vsebino	progra-
mov,	na	katere	se	prijavlja.	V	kolikor	prijavitelj	prijavlja	
več	programov,	mora	za	vsak	posamezen	program	iz-
polniti	ločen	obrazec.	Prijava	mora	vsebovati	vse	zahte-
vane	priloge	oziroma	dokazila,	ki	so	navedena	v	razpisni	
dokumentaciji.

Izbrani	prijavitelj,	ki	bo	pridobil	sredstva	na	tem	raz-
pisu	 je	pri	 izvedbi	sofinanciranih	prireditev	(na	vabilih,	
plakatih,	 oglaševanju	 in	 drugem	 obveščanju	 ter	 infor-
miranju	javnosti)	dolžan	uporabiti	logotip	Občine	Ilirska	
Bistrica	 oziroma	 jo	 navesti	 kot	 sofinancerja	 v	 skladu	
s	pogoji	tega	javnega	razpisa,	pogodbo	in	navodili	Obči-
ne	Ilirska	Bistrica.	Izbrani	prijavitelj,	ki	v	končnemu	zah-
tevku	ne	bo	predložil	izvoda	letaka	ali	plakata	oziroma	
drugega	promocijskega	materiala	ali	članka	o	izvedeni	
prireditvi,	objavljenega	v	tiskanem	ali	spletnem	mediju,	
ne	bo	upravičen	do	sredstev	tega	razpisa.

4.	Način	in	rok	za	oddajo	prijav
Upoštevane	bodo	popolne	prijave,	ki	bodo	v	zaprti	

ovojnici	prispele	najpozneje	do	29.	1.	2021	do	10.	ure,	
na	naslov	Občina	 Ilirska	Bistrica,	Bazoviška	cesta	14,	
6250	 Ilirska	 Bistrica	 ali	 bodo	 do	 tega	 roka	 oddane	
v	 sprejemni	 pisarni	 Občine	 Ilirska	 Bistrica,	 Bazoviška	
cesta	14,	6250	Ilirska	Bistrica,	pritličje	levo.

Na	ovojnici	prijavitelj	navede:	»Prijava	na	javni	raz-
pis	šport	2021	–	ne	odpiraj«.	Na	hrbtni	strani	ovojnice	
mora	biti	označen	naziv	 in	naslov	pošiljatelja.	Upošte-
vane	bodo	vse	prijave,	 ki	 bodo	 izpolnjevale	pogoje	 iz	
te	 točke	 in	bodo	prispele	do	zgoraj	navedenega	roka.	
Prijave,	ki	ne	bodo	 izpolnjevale	zahtevanih	pogojev	 iz	
te	točke	ali	bodo	prispele	po	roku	za	oddajo	prijav,	bodo	
zapečatene	vrnjene	prijavitelju.

5.	Kraj	in	čas,	kjer	se	dvigne	razpisna	dokumentaci-
ja:	razpisna	dokumentacija	je	od	dneva	objave	javnega	
razpisa	do	zaključka	tega	javnega	razpisa	na	razpolago	
v	 sprejemni	 pisarni	 Občine	 ilirska	 Bistrica,	 Bazoviška	
cesta	14,	6250	Ilirska	Bistrica	in	na	spletni	strani	Občine	
Ilirska	Bistrica	(www.ilirska-bistrica.si).

6.	Odpiranje	ponudb	in	postopek	obravnave	prijav
Komisija,	ki	jo	imenuje	župan	Občine	Ilirska	Bistrica	

v	roku	15	dni	po	zaključenem	razpisu	odpre	pravočasno	
prejete	prijave	na	razpis	in	ugotovi	ali	vloge	izpolnjujejo	
razpisne	pogoje.	O	prejetih	prijavah	komisija	izdela	za-
pisnik.	Nepravočasno	prejete	prijave	se	na	predlog	ko-
misije	s	sklepom	zavrže	in	vrne	prijavitelju.	Prijavitelje	za	
sofinanciranje	programov,	katerih	prijave	so	nepopolne	
oziroma	nerazumljive,	se	na	predlog	komisije	pozove,	
da	v	roku	8	dni	prijave	dopolnijo	oziroma	odpravijo	po-
manjkljivosti.	Če	prijavitelj	prijave	v	roku	ne	dopolni	ozi-
roma	ne	odpravi	pomanjkljivosti,	se	prijavo	na	predlog	
komisije	zavrže	s	sklepom.

Popolne	 prijave	 komisija	 pregleda	 in	 ovrednoti	
v	 skladu	 z	 določili	 Pravilnika	 o	 merilih	 in	 kriterijih	 za	
sofinanciranje	 programov	 športa	 ter	 najemu	 športnih	
objektov	v	Občini	Ilirska	Bistrica	(Uradne	objave	glasila	
Snežnik	št.	4/99	in	3/05).	Med	vrednotenjem	prijav	lahko	
komisija	 od	 prijaviteljev	 zahteva	 dodatne	 informacije,	
podatke	in	neodvisna	strokovna	mnenja.

Komisija	 pripravi	 predlog	 razdelitve	 sredstev	 po	
posameznih	 področjih.	 Na	 podlagi	 predloga	 komisije	
direktor	občinske	uprave	Občine	 Ilirska	Bistrica	sprej-
me	sklep	o	razdelitvi	sredstev	prijaviteljem	najkasneje	
v	30	dneh	po	prejemu	vseh	dopolnitev	prijav.	Na	sklep	
o	razdelitvi	sredstev	prijaviteljem	je	dovoljena	pritožba	
v	roku	15	dni	od	vročitve	sklepa.	O	pritožbi	odloča	župan	
Občine	Ilirska	Bistrica,	v	roku	30	dni.	Odločitev	župana	
je	dokončna.

Oddaja	prijave	na	razpis	pomeni,	da	se	je	prijavitelj	
seznanil	z	vsebino	javnega	razpisa	in	da	se	z	njo	stri-
nja.	Upravičenec	do	sredstev	se	s	predložitvijo	prijave	
na	razpis	strinja	z	 javno	objavo	podatkov	o	odobrenih	
in	izplačanih	denarnih	sredstvih.	Vsi	podatki	iz	prijav	so	
informacije	 javnega	značaja,	 razen	 tistih	 (posameznih	
podatkov),	ki	jih	prijavitelj	posebej	označi	kot	poslovno	
skrivnost.

7.	Obdelovanje	osebnih	podatkov
Občina	 Ilirska	Bistrica	bo	osebne	podatke,	 ki	 so	

potrebni	za	izvedbo	razpisa	(kontaktne	osebe	prijavi-
telja	(ime	in	priimek,	funkcija,	stalno	bivališče,	telefon	
in	elektronski	 naslov),	 podatke	o	 strokovnih	delavcih	
(ime,	priimek,	naziv,	str.	uspos.,	leto	pridobitve,	leto	ob-
novitve,	veljavnost),	udeležencev	(ime	in	priimek,	leto	
rojstva),	 kadra	 (ime	 in	priimek,	 strokovni	 naziv,	 izda-
jatelj	 licence),	udeležencev	šolanja,	usposabljanja	ali	
izpopolnjevanja	(ime	in	priimek,	leto	rojstva,	str.	naziv,	
podatek	o	šolnini))	ter	zahtevana	potrdila	obdelovala	za	
namen	izvedbe	postopka	sofinanciranja,	spremljanja	in	
nadziranja	programov	športa	v	Občini	Ilirska	Bistrica	za	
leto	2021	na	podlagi	veljavnega	Zakona	o	lokalni	sa-
moupravi,	Zakona	o	javnih	financah,	Zakona	o	športu,	
Pravilnika	o	merilih	in	kriterijih	za	sofinanciranje	progra-
mov	športa	ter	najemu	športnih	objektov	v	Občini	Ilir-
ska	Bistrica,	Letnega	programa	športa	v	Občini	Ilirska	
Bistrica	za	leto	2021,	ter	Odloka	o	proračunu	Občine	
Ilirska	Bistrica	za	leto	2021.

Občina	bo	hranila	in	varovala	osebne	podatke	skla-
dno	z	roki,	določenimi	v	klasifikacijskem	načrtu	občine	
in	na	primeren	način,	tako	da	ne	bo	prišlo	do	morebit-
nih	 neupravičenih	 razkritij	 podatkov	 nepooblaščenim	
osebam.	Občina	 bo	 omogočila	 obdelavo	 oziroma	 po-
sredovanje	osebnih	podatkov	izključno	naslednjim	po-
oblaščenim	 uporabnikom:	 pooblaščenim	 zaposlenim,	
pooblaščenim	 osebam,	 ki	 obdelujejo	 osebne	 podatke	
pri	 pogodbenem	 obdelovalcu	 ali	 osebam,	 ki	 izkažejo	
pooblastilo	za	dostop	do	osebnih	podatkov	v	okviru	za-
kona	oziroma	podzakonskih	predpisov.	Občina	ne	upo-
rablja	avtomatiziranega	sprejemanja	odločitev,	vključno	
z	oblikovanjem	profilov.	Če	podatki,	zahtevani	v	razpisu,	
ne	bodo	zagotovljeni,	obravnava	vloge	ne	bo	možna.

Prijavitelj/ica,	strokovni	delavci	in	udeleženci	imajo	
glede	osebnih	podatkov,	ki	se	nanašajo	nanj/e,	pravico	
seznanitve,	dopolnitve,	popravka	in	omejitve	obdelave	
(vključno	s	pravico	do	pritožbe	pri	 Informacijskem	po-
oblaščencu	 in	 sodnim	 varstvom	 pravic).	 Podrobnejše	
informacije	o	tem,	kako	občina	ravna	z	osebnimi	podat-
ki,	so	na	voljo	preko	kontaktnih	podatkov	pooblaščene	
osebe	za	varstvo	osebnih	podatkov,	podatki	katere	so	
dostopni	na	spletni	strani	občine.

8.	 Informacije	 in	pojasnila:	dodatne	 informacije	 in	
pojasnila	v	zvezi	z	javnim	razpisom	lahko	zainteresira-
ni	dobijo	na	 tel.	05/71-12-331,	kontaktna	oseba:	Luka	
Špilar	ali	prek	elektronske	pošte:	luka.spilar@ilirska-bi-
strica.si.

Občina Ilirska Bistrica
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 Ob-3523/20
Svet	 Osnovne	 šole	 Danile	 Kumar,	 Gogalova	

ulica	15,	1000	Ljub	ljana,	na	podlagi	53.a	 in	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,	
49/16	–	popr.	 in	25/17	–	ZVaj;	 v	nadaljnjem	besedilu:	
ZOFVI)	razpisuje	prosto	delovno	mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka	mora	za	imenovanje	za	ravnatelja	iz-

polnjevati	splošne	zakonske	pogoje	in	posebne	pogoje	
v	skladu	s	53.,	58.,	92.,	94.	in	107.a	členom	ZOFVI,	in	
sicer	da:

1.	ima	izobrazbo,	pridobljeno	po	študijskih	progra-
mih	za	pridobitev	izobrazbe	druge	stopnje	oziroma	ra-
ven	izobrazbe,	ki	v	skladu	z	zakonom	ustreza	izobrazbi	
druge	stopnje,

2.	izpolnjuje	druge	pogoje	za	učitelja	ali	za	sveto-
valnega	delavca	v	šoli,

3.	ima	opravljen	strokovni	izpit	na	področju	vzgoje	
in	izobraževanja,

4.	ima	pridobljeno	pedagoško/andragoško	izobraz-
bo,

5.	ima	naziv	svetnik	ali	svetovalec	oziroma	najmanj	
pet	let	naziv	mentor,

6.	ima	opravljen	ravnateljski	izpit	oziroma	si	ga	bo	
pridobil	najkasneje	v	1	letu	po	začetku	mandata,

7.	 ima	najmanj	5	 let	delovnih	 izkušenj	v	vzgoji	 in	
izobraževanju,

8.	ni	bil/-a	pravnomočno	obsojen/-a	zaradi	naklep-
nega	kaznivega	dejanja,	ki	se	preganja	po	uradni	dol-
žnosti,	 na	nepogojno	kazen	zapora	v	 trajanju	 več	kot	
šest	mesecev,

Razpisi delovnih mest

9.	ni	bil/-a	pravnomočno	obsojen/-a	zaradi	kaznive-
ga	dejanja	zoper	spolno	nedotakljivost,

10.	ni	bil	zoper	njega/njo	uveden	kazenski	postopek	
zaradi	kaznivega	dejanja	zoper	spolno	nedotakljivost,

11.	predloži	svoj	program	vodenja	šole.
Kandidat/-ka	 mora	 imeti	 pedagoško/andragoške,	

vodstvene,	 organizacijske	 in	 druge	 sposobnosti	 za	
uspešno	vodenje	šole.

Prednost	pri	 izbiri	bodo	 imeli	 kandidati/-ke	z	zna-
njem	angleškega	jezika.

Predviden	začetek	dela	je	1.	7.	2021.
Delo	 na	 delovnem	 mestu	 ravnatelja	 se	 opravlja	

polni	delovni	čas.
Izbrani/-a	kandidat/-ka	bo	imenovan/-a	za	5	let.	Za	

čas	mandata	bo	z	njim/njo	sklenjena	pogodba	o	zapo-
slitvi	na	delovnem	mestu	ravnatelja.

Kandidati	lahko	v	roku	15	dni	od	objave	tega	raz-
pisa	na	naslov:	»Svet	Osnovne	šole	Danile	Kumar,	Go-
galova	ulica	15,	1000	Ljub	ljana«	z	oznako:	»Prijava	na	
razpis	za	ravnatelja«	pošljete:	pisno	prijavo	z	navedbo	
kratkega	življenjepisa,	programom	vodenja	in	s	prilože-
nimi	kopijami	dokazil	o	izpolnjevanju	zahtevanih	pogojev	
ter	 z	 originalnim	 potrdilom	ministrstva,	 pristojnega	 za	
pravosodje,	o	nekaznovanosti	in	pristojnega	Okrajnega	
sodišča	 o	 nepričetem	 kazenskem	 postopku	 v	 skladu	
s	107.a	členom	ZOFVI,	ki	ne	sme	biti	starejše	od	30	dni.

Kandidati/-ke	posredujte	tudi	e-naslov	za	obvešča-
nje	med	 razpisnim	postopkom	 in	 podajo	morebitnega	
poziva	za	dopolnitev	vloge.

Svet	zavoda	lahko	od	kandidata	naknadno	zahteva	
overitev	kopij	dokazil	o	izpolnjevanju	pogojev	ali	vpogled	
v	originale	dokazil.

Prijavljeni	kandidati	bodo	pisno	obvestilo	o	imeno-
vanju	prejeli	v	zakonitem	roku.

Svet Osnovne šole Danile Kumar



Stran 2628 / Št. 197 / 24. 12. 2020 Uradni list Republike	Slovenije	–	Razglasni	del

Št.	013-16/2010/183	 Ob-3543/20
Na	 podlagi	 prvega	 odstavka	 51.j	 člena	 Zakona	

o	visokem	šolstvu	 (Uradni	 list	RS,	št.	32/12	–	uradno	
prečiščeno	besedilo,	40/12	–	ZUJF,	57/12	–	ZPCP-2D,	
109/12,	85/14,	75/16,	61/17	–	ZUPŠ,	65/17,	175/20	–	
ZIUOPDVE)	 svet	Nacionalne	 agencije	Republike	Slo-
venije	za	kakovost	v	visokem	šolstvu	objavlja

javni poziv
kandidatom za namestnika člana pritožbene 
komisije pri Nacionalni agenciji Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

1. Naziv in sedež organa: Nacionalna	agencija	Re-
publike	Slovenije	za	kakovost	v	visokem	šolstvu,	Slo-
venska	cesta	9,	1000	Ljub	ljana.

2. Predmet javnega poziva: predmet	javnega	poziva	
je	zbiranje	prijav	za	namestnika	člana	pritožbene	komisije.

3. Pogoji
Za	člana	pritožbene	komisije	 in	njegovega	name-

stnika	je	lahko	imenovana	oseba,	ki:
–	ima	najmanj	izobrazbo,	pridobljeno	po	študijskem	

programu	druge	stopnje	v	skladu	z	zakonom,	ki	ureja	vi-
soko	šolstvo,	oziroma	izobrazbo,	ki	ustreza	ravni	izobraz-
be,	pridobljene	po	študijskih	programih	druge	stopnje,

–	ima	opravljen	pravniški	državni	izpit,
–	ima	vsaj	deset	let	delovnih	izkušenj,	od	tega	vsaj	

pet	let	na	sodišču.
4. Trajanje mandata: mandat	 članov	 ter	 njihovih	

namestnikov	 traja	 štiri	 leta.	 Posamezni	 član	 oziroma	
njegov	namestnik	je	lahko	ponovno	imenovan,	toda	le	
največ	dvakrat	zaporedoma.

5. Pristojnost pritožbene komisije: pritožbena	komi-
sija	odloča	o	pritožbah	zoper	odločitve	sveta	agencije	
v	postopkih	akreditacij	in	evalvacij.

6.	Vsebina prijave
Prijava	kandidata	mora	vsebovati:
–	izjavo	 kandidata	 o	 izpolnjevanju	 pogojev	 glede	

zahtevane	 izobrazbe,	 iz	katere	mora	biti	 razvidna	sto-
pnja	 izobrazbe	 ter	 leto	 in	 ustanova,	 na	 kateri	 je	 bila	
izobrazba	pridobljena,

–	izjavo	 kandidata	 o	 opravljenem	 pravniškem	 dr-
žavnem	izpitu	z	navedbo	leta	opravljanja	izpita,

–	opis	delovnih	izkušenj,	iz	katerega	je	razvidno	iz-
polnjevanje	pogoja	glede	zahtevanih	delovnih	izkušenj.

7.	Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati	pošljejo	prijavo	v	zaprti	ovojnici	z	označbo	

»za	javni	poziv	kandidatom	za	namestnika	člana	pritož-

Druge objave

bene	komisije«	na	naslov:	Nacionalna	agencija	Republi-
ke	Slovenije	za	kakovost	v	visokem	šolstvu,	Slovenska	
cesta	9,	1000	Ljub	ljana,	do	18.	2.	2021.	Kot	pravočasne	
štejejo	prijave,	oddane	priporočeno	po	pošti	iz	Slovenije	
do	18.	2	2021.

Prijava	se	lahko	pošlje	tudi	v	elektronski	obliki	na	
naslov	 info@nakvis.si,	 pri	 čemer	 veljavnost	 prijave	 ni	
pogojena	z	elektronskim	podpisom.

Če	kandidat	posreduje	prijavo	v	elektronski	obliki,	
se	šteje,	dokler	ne	sporoči	drugače,	da	želi	vročanje	in	
obveščanje	v	elektronski	obliki.

8.	Merila izbire
Pri	 izbiri	 kandidatov	 bodo	 upoštevana	 naslednja	

merila:
1.	izkušnje:
–	izkušnje	na	področju	visokega	šolstva	(sodelova-

nje	pri	pripravi	oziroma	tolmačenju	predpisov	s	področja	
visokega	šolstva	ipd.),

–	delovne	 izkušnje	 in	kakovost	delovnih	 izkušenj	
s	področja	vodenja	in	odločanja	v	pritožbenih	postop-
kih,

–	izkušnje	z	opravljanjem	podobnih	del;
2.	znanje:
–	poznavanje	 problematike	 področja	 (delovanje	

Nacionalne	 agencije	Republike	Slovenije	 za	 kakovost	
v	visokem	šolstvu,	postopek	akreditacije	študijskih	pro-
gramov	ipd.),

–	poznavanje	pravne	ureditve	področja	(poznava-
nje	visokošolske	zakonodaje	 in	predpisov	o	delovanju	
Nacionalne	 agencije	Republike	Slovenije	 za	 kakovost	
v	visokem	šolstvu),

–	strokovna	uveljavljenost	na	področju.
Merila	izbire	in	metode	ugotavljanja	usposobljenosti	

kandidatov	so	objavljena	na	spletnih	straneh	agencije	
(www.nakvis.si).

9. Dodatne informacije
Dodatne	informacije	o	javnem	pozivu	posreduje	Bar-

bara	Zupančič	Kočar,	področna	sekretarka	/e-pošta:	bar-
bara.zupancickocar@nakvis.si,	tel.	+386/1/400-57-76.

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

10. Obvestilo o imenovanju: kandidati	bodo	obve-
ščeni	le	v	primeru	imenovanja,	ne	pa	tudi	v	primeru	ne-
uvrstitve	v	nadaljnji	postopek	in	neimenovanja.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije  
za kakovost v visokem šolstvu
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Št.	101-4/2020-3(0402)	 Ob-3250/20
Upravna	enota	Lendava,	Oddelek	za	Občo	upravo,	

upravne	naloge	in	skupne	zadeve,	z	dnem	5.	11.	2020	
sprejme	v	hrambo	Pravila Sindikata delavcev v vzgoj-
ni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije 
– Sindikata Osnovne šole Odranci,	s	sedežem	Pre-
šernova	ulica	1,	9233	Odranci,	 in	 jo	vpiše	v	evidenco	
statutov	sindikatov.

Pravila	so	vpisana	v	evidenco	statutov	sindikatov	
pri	Upravni	enoti	Lendava	pod	zaporedno	številko	71.

Št.	101-8/2020-5	 Ob-3376/20
Sindikat	podjetja	SWATY d.d.,	 vpisan	v	evidenco	

statutov	sindikatov	pri	Upravni	enoti	Maribor	z	dne	13.	5.	
1993,	pod	zaporedno	številko	39/1993	 in	 sprememba	
naziva	sindikata	z	dne	31.	5.	1993,	vpisana	pod	zapo-
redno	 številko	 10/2010,	 je	 spremenil	 naziv	 sindikata	
in	 se	 odslej	 imenuje	Sindikat kemične, nekovinske 
in gumarske industrije Slovenije Weiler abrasives, 
skrajšan	naziv:	Sindikat KNG Weiler.

Sprememba	naziva	sindikata	je	vpisana	v	evidenco	
statutov	sindikatov	pri	Upravni	enoti	Maribor,	pod	zapo-
redno	številko	7/2020,	z	dne	25.	11.	2020.

Evidence sindikatov
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Amortizacije

N	84/2020	 Os-3408/20
Zemljiško	pismo	št.	2/2012,	 izdajateljice	Republike	

Slovenije,	Okrajno	sodišče	v	Cerknici,	v	katerem	je	nave-
deno,	da	se	na	podlagi	sklepa	Okrajnega	sodišča	v	Cer-
knici	z	dne	25.	8.	2011,	dn	4300000632/2011	in	Okrajnega	
sodišča	v	Kranju	z	dne	14.	12.	2011,	dn	3000002873/2011,	
to	zemljiško	pismo	izstavi	prvemu	imetniku	(ustanovitelju	
zemljiškega	dolga)	Ivanu	Šumi,	EMŠO	0406952500380,	
Struževo	20,	4000	Kranj,	da	se	to	zemljiško	pismo	pre-
naša	po	odredbi,	da	 je	zakoniti	 imetnik	 tega	zemljiške-
ga	 pisma	 upravičen	 od	 vsakokratnega	 lastnika	 nasle-
dnje	nepremičnine:	parcela	št.	1648/10,	2164/0,	2179/0,	
1647/7,	1655/0,	2239/0,	2173/1,	1657/33,	1656/0,	2129/2,	
2174/0,	2173/5,	1647/9,	1657/27,	2259/0,	2217/0,	*143/0,	
2248/0,	1647/6,	1652/0,	2208/0,	2163/1,	2176/0,	2117/0,	
2247/0,	2169/0,	2165/0,	2172/0,	2130/1,	1651/0,	2129/1,	
2173/2,	1653/0,	2121/1,	2184/0,	2171/0,	1648/1,	2225/0	
vse	 k.o.	 1670	–	Ulaka,	 parcela	 št.	 1203/0,	 1208/0	 vse	
k.o.	1662	–	Selšček,	parcela	št.	28/29	k.o.	2098	–	Stru-
ževo	in	iz	vrednosti	te	nepremičnine	zahtevati	poplačilo	
denarnega	zneska	do	250.000,00	EUR	takoj	po	izstavitvi	
zemljiškega	pisma,	najkasneje	17.	7.	2011,	 ter	da	 je	 to	
zemljiško	 pismo	 izvršilni	 naslov	 za	 poplačilo	 navedene	
terjatve	 iz	 vrednosti	 navedene	 nepremičnine.	 Navede-
no	 zemljiško	 pismo	 je	 bilo	 izstavljeno	 25.	 1.	 2012	 pri	
zemljiško	knjižnem	sodišču	Okrajnega	sodišča	v	Cerknici,	
na	njem	pa	je	pečat	zemljiško	knjižnega	sodišča	in	podpis	
okrajne	sodnice	Brigite	Kovač	Felc.

Sodišče	poziva,	da	v	roku	60	dni	od	objave	tega	okli-
ca:	(1)	tisti,	ki	ima	listino,	katere	amortizacija	je	predla-
gana,	 v	 rokah,	 listino	 predloži	 sodišču,	 (2)	 tisti,	 ki	 je	
upravičenec	iz	listine,	katere	amortizacija	je	predlagana,	
sodišču	priglasi	svoje	pravice	in	(3)	tisti,	ki	ima	ugovor	
zoper	predlog	za	razveljavitev	(amortizacijo)	listine,	pri	
sodišču	poda	tak	ugovor.

Sodišče	opozarja,	da	se	bo	listina,	katere	amortiza-
cija	je	predlagana,	razveljavila,	če	v	zgoraj	določenem	
roku	ne	bo	predložena	sodišču.

Okrajno	sodišče	v	Kranju
dne	2.	12.	2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

In	76/2014	 Os-2949/20
Okrajno	 sodišče	 v	Domžalah	 je	 v	 izvršilni	 zadevi	

upnice	Natalije	Furlan	Podreka,	Belkriška	50A,	Porto-
rož	-	Portorose,	ki	jo	zastopa	Matjaž	Škrobar	–	odvetnik,	
Zavetiška	ulica	6A,	Ljub	ljana,	zoper	dolžnika	Stanislava	
Lahovec,	Tricare,	Bayview	Place,	Aged	care	residence,	
86	Bayview,	Runaway	Bay,	QLD	4216,	Australia,	zara-
di	 izterjave	3.826,04	EUR	s	pripadki,	dne	16.	9.	2020	
sklenilo:

Dolžniku	Stanislavu	Lahovec,	nekdaj	stanujočemu	
na	naslovu	Kopališka	ulica	12,	Izola,	se	v	tem	postopku	

Objave sodišč

postavi	začasno	zastopnico	odvetnico	Tanjo	Cirkvenčič,	
Ljub	ljanska	cesta	110,	1230	Domžale,	ki	bo	v	tem	po-
stopku	zastopala	dolžnika,	vse	dokler	dolžnik	ali	njegov	
pooblaščenec	ne	nastopita	pred	sodiščem	oziroma	or-
gan,	pristojen	za	socialne	zadeve,	ne	sporoči	sodišču,	
da	je	dolžniku	postavil	skrbnika.

Okrajno	sodišče	v	Domžalah
dne	16.	9.	2020

VL	42231/2019	 Os-3427/20
Okrajno	sodišče	v	Novi	Gorici	 je	v	izvršilni	zadevi	

upnice	Zavarovalnice	Triglav	d.d.,	Miklošičeva	cesta	19,	
Ljub	ljana,	zoper	dolžnico	Nado	Mitovsko,	brez	prebiva-
lišča	v	Republiki	Sloveniji	(Živojina	Mišiča	28	BA,	74480	
Modriča),	zaradi	izterjave	denarne	terjatve,	dne	20.	10.	
2020	sklenilo:

Na	 podlagi	 4.	 točke	 drugega	 odstavka	 82.	 člena	
Zakona	o	pravdnem	postopku	se	dolžnici	Nadi	Mitovski,	
brez	 prebivališča	 v	 Republiki	 Sloveniji	 (Živojina	 Miši-
ča	28	BA,	74480	Modriča),	postavi	 začasni	 zastopnik	
odv.	 Stojan	 Zorn,	 Ulica	 Tolminskih	 puntarjev	 4,	 Nova	
Gorica,	ki	bo	dolžnika	zastopal	v	izvršilni	zadevi	z	opr.	
št.	VL	42231/2019,	vse	dokler	dolžnik	ali	njegov	poobla-
ščenec	ne	nastopi	pred	sodiščem	oziroma	dokler	organ,	
pristojen	za	socialne	zadeve,	ne	sporoči	sodišču,	da	je	
postavil	skrbnika.

Okrajno	sodišče	v	Novi	Gorici
dne	20.	10.	2020

I	242/2020	 Os-3291/20
Okrajno	sodišče	v	Slovenj	Gradcu	je	v	izvršilni	za-

devi	opr.	št.	I	242/2020	upnika	Javni	jamstveni,	preživ-
ninski	in	invalidski	sklad	Republike	Slovenije,	Dunajska	
cesta	 21,	 Ljub	ljana,	MŠ:	 1198459000,	 zoper	 dolžnico	
Martino	Blodnik,	Šolska	ulica	5,	Slovenj	Gradec,	nezna-
nega	dejanskega	prebivališča,	EMŠO:	1310976505436,	
zaradi	izterjave	denarne	terjatve	v	višini	2.736,35	EUR	
s	 pripadki,	 na	 podlagi	 4.	 in	 5.	 točke	 drugega	 od-
stavka	82.	člena	Zakona	o	pravdnem	postopku	(ZPP)	
v	zvezi	s	15.	členom	Zakona	o	 izvršbi	 in	zavarovanju	
(ZIZ)	6.	novembra	2020	sklenilo:

Dolžnici	 Martini	 Blodnik,	 Šolska	 ulica	 5,	 Slovenj	
Gradec,	 sedaj	 neznanega	 dejanskega	 prebivališča,	
EMŠO:	 1310976505436,	 se	 kot	 začasna	 zastopnica	
določi	odvetnica	Vanja	Šuler,	Prežihova	ulica	17,	Ravne	
na	Koroškem.

Začasna	zastopnica	bo	zastopala	dolžnico	v	zgoraj	
navedeni	izvršilni	zadevi	dokler	dolžnica	ali	njen	poobla-
ščenec	ne	bo	nastopil	pred	sodiščem	oziroma	dokler	ji	
skrbstveni	organ	ne	bo	postavil	skrbnika.

Okrajno	sodišče	v	Slovenj	Gradcu
dne	9.	11.	2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D	330/90	 Os-3307/20
Na	Okrajnem	sodišču	v	Brežicah	 je	v	 teku	posto-

pek	za	izdajo	dodatnega	sklepa	o	dedovanju	po	pokojni	
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Franci	Horvatič,	 rojeni	 dne	 12.	 12.	 1924	 in	 umrli	 dne	
1.	12.	1990,	nazadnje	stanujoči	Ob	njivah	4,	Dobova.

Ker	sodišču	niso	znani	podatki	o	vseh	dedičih	za-
pustnice	oziroma	njihovih	potomcih,	predvsem	podatki	
o	dedinji	Cirili	Horvatič	oziroma	Sigrid	Horvatitsch,	po-
zivamo	vse,	ki	mislijo,	da	imajo	pravico	do	dediščine	po	
zapustnici,	da	se	priglasijo	Okrajnemu	sodišču	v	Breži-
cah,	v	enem	letu	od	objave	tega	oklica.

Po	poteku	enoletnega	roka	bo	sodišče	nadaljevalo	
zapuščinski	 postopek	na	podlagi	 podatkov,	 s	 katerimi	
bo	 razpolagalo	 in	v	skladu	z	določbami	Zakona	o	de-
dovanju.

Okrajno	sodišče	v	Brežicah
dne	13.	11.	2020

D	100/2020	 Os-3197/20
Pri	Okrajnem	sodišču	v	Celju	 je	bil	uveden	zapu-

ščinski	 postopek	 po	 pokojnem	 Omerzu	 Miranu,	 sinu	
Ivana,	rojenem	14.	3.	1974,	državljanu	RS,	samskem,	
umrlem	31.	12.	2019,	nazadnje	stanujočem	Lopata	55,	
Celje.

Na	podlagi	četrtega	odstavka	142.a	člena	Zakona	
o	dedovanju	poziva	sodišče	vse	zapustnikove	upnike,	
da	priglasijo	svoje	 terjatve	pri	 tem	sodišču	najkasneje	
v	 roku	 6	 mesecev	 od	 objave	 tega	 oklica,	 v	 katerem	
lahko	zahtevajo	tudi,	da	se	zapuščina	brez	dedičev	pre-
nese	v	stečajno	maso	zapuščine	brez	dedičev	v	skladu	
z	 določbami	 142.b	 člena	 Zakona	 o	 dedovanju.	 Upni-
ki	 lahko	 pri	 zapuščinskem	 sodišču	 pridobijo	 podatke	
o	premoženju,	ki	sestavlja	zapuščino	in	o	zapustnikovih	
obveznostih.

Če	morebitni	upniki	v	določenem	roku	sodišču	ne	
bodo	 predložili	 prijave	 zahteve	 za	 prenos	 zapuščine	
v	 stečajno	 maso	 zapuščine	 brez	 dedičev	 in	 potrdila	
o	vložitvi	predloga	za	začetek	stečaja	zapuščine	brez	
dedičev,	 bo	 sodišče	 opravilo	 in	 zaključilo	 zapuščinski	
postopek	 tako,	 da	bo	 zapuščino	brez	dedičev	 izročilo	
Republiki	Sloveniji.

Okrajno	sodišče	v	Celju
dne	19.	10.	2020

D	269/2020	 Os-3279/20
Pri	Okrajnem	sodišču	v	Celju	 je	bil	uveden	zapu-

ščinski	postopek	po	pokojnem	Gregorju	Hosnerju,	sinu	
Stanislava,	 rojenem	 4.	 6.	 1987,	 državljanu	 Slovenije,	
samskem,	umrlem	14.	4.	2020,	z	zadnjim	stalnim	pre-
bivališčem	 Bezovica	 6,	 Vojnik	 in	 se	 vodi	 pod	 opr.	 št.	
D	269/2020.

Na	podlagi	četrtega	odstavka	142.a	člena	Zakona	
o	dedovanju	poziva	sodišče	vse	zapustnikove	upnike,	
da	priglasijo	svoje	 terjatve	pri	 tem	sodišču	najkasneje	
v	 roku	 6	 mesecev	 od	 objave	 tega	 oklica,	 v	 katerem	
lahko	zahtevajo	tudi,	da	se	zapuščina	brez	dedičev	pre-
nese	v	stečajno	maso	zapuščine	brez	dedičev	v	skladu	
z	 določbami	 142.b	 člena	 Zakona	 o	 dedovanju.	 Upni-
ki	 lahko	 pri	 zapuščinskem	 sodišču	 pridobijo	 podatke	
o	premoženju,	ki	sestavlja	zapuščino	in	o	zapustnikovih	
obveznostih.

Če	morebitni	upniki	v	določenem	roku	sodišču	ne	
bodo	 predložili	 prijave	 zahteve	 za	 prenos	 zapuščine	
v	 stečajno	 maso	 zapuščine	 brez	 dedičev	 in	 potrdila	
o	vložitvi	predloga	za	začetek	stečaja	zapuščine	brez	
dedičev,	 bo	 sodišče	 opravilo	 in	 zaključilo	 zapuščinski	
postopek	tako,	da	bo	bo	zapuščino	brez	dedičev	izročilo	
Republiki	Sloveniji.

Okrajno	sodišče	v	Celju
dne	6.	11.	2020

D	277/1951	 Os-3368/20

Okrajno	sodišče	v	Črnomlju	v	zapuščinski	zadevi	po	
pokojnem	Matiji	Cajnar,	rojen	12.	7.	1879,	poročen,	oče	
osmih	 otrok,	 državljan	 Republike	 Slovenije,	 nazadnje	
stanujoč	na	naslovu	Krasinec	8,	pošta	Gradac,	umrl	dne	
1.	7.	1950,	izdaja	naslednji	oklic:

Pozivajo	 se	 Julij	 Cajnar	 in	Ana	Marija	Horn,	 oba	
neznano	kje	bivajoča,	dediča	po	pokojnem	zapustniko-
vem	sinu	Juliju	Cajnarju,	rojenem	leta	1921,	nazadnje	
stanujočem	na	naslovu	Gornja	Dubrava,	Ulica	Brestik	
2b,	 Zagreb,	 Hrvaška,	 da	 se	 priglasita	 pri	 tukajšnjem	
sodišču	ali	pri	skrbniku	za	poseben	primer	–	Center	za	
socialno	delo	Dolenjska	in	Bela	krajina,	Enota	Metlika,	
v	roku	1	leta	od	dneva	objave	tega	oklica.

Po	 preteku	 enoletnega	 roka	 bo	 opravilo	 sodišče	
zapuščinsko	obravnavo	na	podlagi	podatkov,	s	katerimi	
razpolaga.

Okrajno	sodišče	v	Črnomlju
dne	25.	11.	2020

D	134/2020	 Os-3311/20

Zapuščinska	zadeva:	po	pokojni	Emiliji	Može,	roj.	
Tul,	 roj.	 29.	 11.	 1912,	 nazadnje	 stanujoča	 Mattonaia	
243,	Dolina,	R	Italija,	ki	je	umrla	dne	14.	9.	1985.

V	predmetni	zapuščinski	zadevi	je	sodišče	na	pod-
lagi	 spisovnih	 podatkov	 in	 opravljenih	 poizvedb	 ugo-
tovilo,	da	je	bila	zapustnica	rojena	v	kraju	Dolina	(San	
Dorligo	 della	 Valle)	 v	 Italiji,	 očetu	Tul	 Josipu	 in	mami	
Gregorič	Mariji,	 por.	 Tul.	 Zapustnica	 je	 bila	 poročena	
z	Može	Ivanom	(Giovanni-jem),	rojenim	leta	1896,	ki	je	
umrl	leta	1968	v	Dolini	(San	Dorligo	della	Valle),	R.	Ita-
liji.	Sodišču	je	tudi	znano,	da	je	zapustnica	umrla	brez	
otrok.	K	dedovanju	bi	bile	zato	poklicane	osebe,	ki	so-
dijo	v	krog	zakonitih	dedičev	v	II.	dednem	redu,	in	sicer	
zapustničine	sestre	ter	bratje	oziroma	njihovi	potomci,	
ki	sodišču	niso	znani.

Tisti,	ki	mislijo,	da	imajo	pravico	do	dediščine,	naj	
se	priglasijo	sodišču	v	enem	letu	od	objave	tega	oklica.

Če	se	po	preteku	enega	 leta	od	objave	oklica	ne	
zglasi	 noben	 dedič,	 bo	 sodišče	 opravilo	 zapuščinsko	
obravnavo	na	podlagi	podatkov,	s	katerimi	 razpolaga.	
Neznanim	dedičem	je	bil	postavljen	skrbnik	Anton	Med-
ved,	Šared	28/h,	Izola.

Okrajno	sodišče	v	Kopru
dne	29.	10.	2020

I	D	330/2017	 Os-3282/20

V	zapuščinskem	postopku,	ki	se	vodi	pri	Okrajnem	
sodišču	v	Mariboru,	po	dne	13.	1.	2017	umrlem	Tomažu	
Kolblu,	 sinu	Viljema	Kolbla,	 roj.	 30.	6.	1971,	drž.	RS,	
samskem,	nazadnje	stan.	Novo	naselje	27,	Bistrica	ob	
Dravi,	se	je	edini	dedič	I.	dednega	reda,	zap.	sin	Anej	
Kolbl	dedovanju	odpovedal,	zato	pridejo	kot	dediči	v	po-
štev	dediči	II.	oziroma	III.	dednega	reda,	med	njimi	tudi	
zapustnikov	brat	Viljem	Kolbl,	roj.	9.	5.	1962,	drž.	RS,	
neznanega	 bivališča	 (zadnje	 znano	 bivališče	Massin-
gerstrasse	 22,	 4616	 Kappel	 SO,	 Švica),	 kateremu	 je	
sodišče	 postavilo	 začasno	 zastopnico	 Rijo	 Krivograd,	
odvetnico	v	Mariboru.

Sodišče	zato	poziva	zapustničinega	brata	Viljema	
Kolbla,	 roj.	 9.	 5.	 1962,	 ter	 ostale	 dediče	 II.	 oziroma	
III.	 dednega	 reda	 ter	 vse,	 ki	mislijo,	 da	 imajo	 pravico	
do	zapuščine,	da	se	priglasijo	sodišču	v	enem	letu	od	
objave	 tega	 oklica,	 v	 skladu	 z	 206.	 členom	 Zakona	
o	dedovanju.
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Po	preteku	enoletnega	roka	bo	sodišče	opravilo	za-
puščinsko	obravnavo	na	podlagi	izjave	postavljene	za-
časne	zastopnice	in	podatkov,	s	katerimi	bo	razpolagalo.

Okrajno	sodišče	v	Mariboru
dne	14.	10.	2020

D	213/2019	 Os-3278/20
Pri	 Okrajnem	 sodišču	 na	 Ptuju	 se	 pod	 opr.	 št.	

D	 213/2019	 vodi	 zapuščinski	 postopek	 po	 pokojnem	
Janezu	Soku,	roj.	27.	4.	1961,	z	zadnjim	stalnim	prebi-
vališčem	Dornava	48,	Dornava,	in	umrlem	23.	2.	2019.

V	 zapuščino	 spadajo:	 zapustniku	 do	 1/1	 la-
stna	 nepremičnina	 parc.	 št.	 *32/3,	 k.o.	 384	 –	 Dorna-
va,	 neregistriran	 osebni	 avtomobil	 Mitsubishi	 Lan-
cer	1.3,	VIN:	JMBSNCS1A4U000427,	letnik	2003,	ne-
registriran	osebni	avtomobil	Renault	Clio	1.2	RL,	VIN:	
VF1557K0F16752191,	letnik	1997,	neregistriran	osebni	
avtomobil	Renault	Clio	1.2,	VIN:	VF1B57A0510517272,	
letnik	1993.

Terjatve	zoper	zapuščino	so	priglasili	naslednji	upni-
ki:	Raiffeisenbank	Mureck	eGen,	v	višini	6.253,32	EUR	
s	pp,	po	odvetniku	 Ignacu	Horvatu	 (VL	71925/2018	–	
Okrajno	 sodišče	 na	 Ptuju),	 Javne	 službe	 Ptuj,	 d.o.o.,	
v	višini	65,65	EUR	s	pripadki,	Komunalno	podjetje	Ptuj,	
d.d.,	v	višini	328,61	EUR	s	pripadki,	Zavarovalnica	Sava,	
d.d.,	v	višini	515,19	EUR	s	pripadki	(VL	83776/2018	–	
Okrajno	sodišče	na	Ptuju),	Plinarna	Maribor,	d.o.o.,	v	vi-
šini	1.697,39	EUR	s	pripadki	(VL	115531/2018	–	Okrajno	
sodišče	na	Ptuju),	Aktal,	d.o.o.,	v	višini	4.258,01	EUR	
s	pripadki,	po	odvetnici	Vanji	Janžekovič	iz	Ptuja,	Ivanka	
Muraj	v	višini	1.003,17	EUR.

S	tem	oklicem	sodišče	na	podlagi	prvega	in	druge-
ga	odstavka	206.	člena	Zakona	o	dedovanju	poziva	de-
diče	zapustnika,	da	se	priglasijo	k	dedovanju.	Če	se	ne	
bodo	priglasili,	bo	sodišče	eno	leto	po	objavi	tega	oklica	
odločilo	na	podlagi	podatkov,	s	katerimi	bo	razpolagalo.

Okrajno	sodišče	na	Ptuju
dne	3.	11.	2020

D	57/2020	 Os-3420/20
Pri	 tukajšnjem	sodišču	teče	zapuščinski	postopek	

po	 dne	 6.	 1.	 2020	 umrli	 Smrekar	 Barbari,	 rojeni	 dne	
18.	 10.	 1927,	 nazadnje	 stanujoči	 Kamna	 Gorica	 12,	
Kamna	Gorica.

Sodišču	 niso	 poznani	 podatki	 vseh	 zakonitih	 de-
dičev	zapustnice,	in	sicer	Bizjak	Anice,	ter	otrok	pokoj-
nega	dediča	Bizjak	Jožeta,	ki	živijo	v	Kanadi,	da	bi	jih	
povabilo	na	zapuščinsko	obravnavo	oziroma	jih	pozvalo	
na	podajo	dedne	izjave.

Navedene	zakonite	dediče	zapustnice	zato	poziva-
mo,	da	se	v	enem	letu	po	objavi	tega	oklica	prijavijo	pri	
tukajšnjem	sodišču	kot	dediči.	Če	se	po	preteku	enega	
leta	 od	 objave	 oklica	 pri	 sodišču	 navedeni	 dediči	 ne	
bodo	zglasili,	bo	sodišče	nadaljevalo	postopek	na	pod-
lagi	do	sedaj	znanih	podatkov.

Okrajno	sodišče	v	Radovljici
dne	30.	11.	2020

D	70/2019	 Os-3309/20
Pri	 tem	sodišču	 vodimo	zapuščinski	 postopek	po	

pokojnem	Janku	Koren,	sin	Janka,	 rojen	23.	9.	1953,	
državljan	Republike	Slovenije,	zadnje	stalno	prebivali-
šče	na	naslovu	Stresova	ulica	2A,	Kobarid,	umrl	4.	2.	
2019–6.	2.	2019.

Po	 zapustniku	 ni	 zakonitih	 dedičev,	 zaradi	 tega	
bo	zapuščina	prešla	na	Republiko	Slovenijo,	če	noben	

upnik	ne	bo	pravočasno	vložil	zahteve	za	prenos	te	za-
puščine	v	stečajno	maso	stečaja	zapuščine.	Republika	
Slovenija	za	zapustnikove	dolgove	ne	odgovarja.

Upniki	 lahko	 pri	 zapuščinskem	 sodišču	 pridobijo	
podatke	o	premoženju,	ki	sestavlja	zapuščino	in	zapu-
stnikovih	obveznostih.

Morebitne	upnike	se	poziva,	da	v	šestih	mesecih	
od	dneva	oklica	zahtevajo,	da	se	zapuščina	brez	dedi-
čev	prenese	v	stečajno	maso	zapuščine	brez	dedičev,	
v	skladu	z	določbami	142.b	člena	Zakona	o	dedovanju	
–	ZD.

Okrajno	sodišče	v	Tolminu
dne	12.	11.	2020

D	126/2020-14	 Os-3125/20

Okrajno	sodišče	v	Trebnjem	je	v	zapuščinski	zadevi	
po	pokojnem	Leopoldu	Novaku,	roj.	13.	12.	1934,	ki	je	
umrl	18.	8.	2020,	z	zadnjim	prijavljenim	stalnim	prebiva-
liščem	na	naslovu	Cesta	na	Gradec	14,	Mirna,	sodišče	
poziva	neznane	dediče	ter	vse,	ki	mislijo,	da	imajo	pra-
vico	do	zapuščine	po	pokojnem	Leopoldu	Novaku,	da	se	
priglasijo	sodišču	v	roku	enega	leta	od	objave	tega	okli-
ca,	v	skladu	z	206.	členom	Zakona	o	dedovanju	(ZD).

Po	 preteku	 enoletnega	 roka	 bo	 sodišče	 opravilo	
zapuščinsko	obravnavo	na	podlagi	podatkov,	s	katerimi	
bo	razpolagalo.

Okrajno	sodišče	v	Trebnjem
dne	16.	10.	2020

Oklici pogrešanih

IV	N	39/2020	 Os-3407/20

Okrajno	sodišče	v	Brežicah	na	predlog	predlagate-
ljice	Zdenke	Rožman,	Stara	vas	46,	Bizeljsko,	vodi	ne-
pravdni	postopek	razglasitve	pogrešanega	Jožefa	Hot-
ka,	roj.	21.	11.	1936	v	Župelevcu,	z	zadnjim	znanim	stal-
nim	prebivališčem	Župelevec	39,	Kapele,	za	mrtvega.

Po	podatkih,	s	katerimi	razpolaga	sodišče,	je	Jožef	
Hotko	okrog	leta	1956	odšel	v	tujino,	živel	v	Nemčiji,	kjer	
se	je	11.	12.	1981	odjavil	na	nemškem	uradu	za	prijavlja-
nje,	nato	pa	se	je	za	njim	izgubila	vsaka	sled.

Sodišče	poziva	vse,	ki	bi	karkoli	vedeli	o	življenju	in	
smrti	pogrešanega,	da	to	sporočijo	sodišču	v	treh	mese-
cih	od	objave	tega	oklica,	sicer	bo	sodišče,	po	preteku	
tega	roka,	pogrešanega	razglasilo	za	mrtvega.

Okrajno	sodišče	v	Brežicah
dne	27.	11.	2020

N	22/2020	 Os-3454/20

Okrajno	sodišče	v	Ilirski	Bistrici	vodi	nepravdni	po-
stopek	na	predlog	predlagateljice	Republike	Slovenije,	
Gregorčičeva	cesta	20,	Ljub	ljana,	ki	ga	zastopa	Držav-
no	 odvetništvo	 Republike	 Slovenije,	 Zunanji	 oddelek	
v	Kopru,	zoper	nasprotno	udeleženko	Albino	Škrlj,	za-
dnji	znan	naslov	Pehlin,	Ulica	S.	Giovani	198,	Rijeka,	
Hrvaška,	sedaj	neznanega	bivališča,	zaradi	razglasitve	
nasprotne	udeleženke	za	mrtvo.

O	pogrešani	je	znano	le	to,	da	je	postala	lastnica	ne-
premičnega	premoženja	na	podlagi	prisojila	po	dne	15.	3.	
1915	umrlem	očetu	Josipu	Škrlju	iz	Reke,	in	da	jo	je	pri	
sklepanju	kupne	pogodbe	v	letu	1917	zaradi	njene	mlado-
letnosti	zastopala	mama	Katarina	Škrlj.	Takrat	je	živela	na	
naslovu	Pehlin,	Ulica	San	Giovani	198,	Rijeka,	Hrvaška.
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Sodišče	poziva	Albino	Škrlj,	da	se	oglasi,	ter	vse,	
ki	bi	karkoli	vedeli	o	življenju	in	smrti	Albine	Škrlj,	da	to	
sporočijo	sodišču	v	 roku	 treh	mesecev	po	objavi	 tega	
oklica,	sicer	jo	bo	po	poteku	tega	roka	sodišče	razgla-
silo	za	mrtvo.

Okrajno	sodišče	v	Ilirski	Bistrici
dne	9.	12.	2020

N	54/2020	 Os-3346/20
Pri	Okrajnem	sodišču	v	Kamniku	je	v	teku	neprav-

dni	postopek	predlagatelja	Apolonij	nepremičnine	d.o.o.,	
Medvedova	ulica	25,	Kamnik,	zaradi	razglasitve	naspro-
tne	udeleženke	Ivanke	Cuzak,	Bakovnik	3,	Kamnik,	za	
mrtvo.

Rojstni	 podatki	 pogrešane	 niso	 znani.	 V	 zemljiški	
knjigi	je	pri	parc.	št.	76/7,	76/8	in	76/9	k.o.	1897	Nevlje	
(ki	so	nastale	s	parcelacijo	parc.	76/5)	vknjiženo	breme	
užitka	v	korist	pogrešane.	Ta	pravica	je	bila	vpisana	na	
podlagi	izročilne	pogodbe	z	dne	12.	12.	1905,	iz	katere	
tudi	izhaja,	da	je	bila	takrat	pogrešana	oseba	mladoletna.

Pogrešano	 bo	 v	 postopku	 kot	 skrbnica	 za	 pose-
ben	primer	zastopala	odvetnica	Suzana	Miklič	Nikič	iz	
Domžal.

Kdor	bi	karkoli	vedel	o	pogrešani	oziroma	njeni	smr-
ti,	naj	to	sporoči	sodišču	ali	skrbnici	za	poseben	primer	
v	treh	mesecih	od	objave	oklica.

Po	preteku	 tega	 roka	bo	 sodišče	 pogrešano	 raz-
glasilo	za	mrtvo.

Okrajno	sodišče	v	Kamniku
dne	20.	11.	2020
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Turk	Andrej,	Medenska	cesta	24j,	Ljub	ljana-Šentvid,	
diplomo	Fakultete	za	gradbeništvo	in	geodezijo,	izdano	
leta	2017.	gny-342472

Drugo preklicujejo

AzzzRA,	Azra	Škrgić	s.p.,	Ljub	ljanska	cesta	60A,	
Celje,	spričevalo	o	strokovni	usposobljenosti	za	oprav-
ljanje	 cestnega	prevoza	blaga,	 št.	 800883,	 izdano	na	
ime	Milan	Smiljković,	 izdajatelj	Ministrstvo	 za	promet,	
leto	izdaje	2010.	gnt-342477

HOEDLMAYR	d.o.o.,	Tovarniška	cesta	36,	Logatec,	
izvod	 licence,	št.	GE011108/00854/027,	za	vozilo	 reg.	
št.	LJ	05ASI,	veljavnost	do	30.	12.	2024.	gnu-342476

MARKO	KRIVEC	S.P.,	Kristan	Vrh	43,	Podplat,	po-
trdilo	za	voznika,	št.	014167/RB64-2-1055/2020,	izdano	
na	ime	Muhamedović	Samir,	veljavnost	od	17.	2.	2020	
do	19.	7.	2020,	 izdajatelj	Obrtno-podjetniška	zbornica	
Slovenije.	gnx-342473

MARKO	 KRIVEC	 S.P.,	 Kristan	 Vrh	 43,	 Podplat,	
potrdilo	za	voznika,	št.	014167/SŠD64-4-5664/2019,	iz-
dano	na	ime	Demirović	Rasim,	veljavnost	od	9.	10.	2019	
do	17.	6.	2020,	 izdajatelj	Obrtno-podjetniška	zbornica	
Slovenije.	gnw-342474

MARKO	 KRIVEC	 S.P.,	 Kristan	 Vrh	 43,	 Podplat,	
potrdilo	za	voznika,	št.	014167/SŠD64-3-5664/2019,	iz-
dano	na	 ime	Sando	Zoran,	veljavnost	od	9.	10.	2019 

do	15.	7.	2020,	 izdajatelj	Obrtno-podjetniška	zbornica	
Slovenije.	gnv-342475

STELE	TRANS	d.o.o.,	Praprotna	Polica	32,	Cerk-
lje	 na	 Gorenjskem,	 digitalno	 tahografsko	 kartico,	
št.	1070500058202000,	 izdal	Cetis	Celje	d.d.,	na	 ime	
Ljubiša	Mirković.	gnb-342470

T.L.M.	d.o.o.,	Parižlje	14A,	Braslovče,	izvod	licence,	
št.	GE011745/05961/004,	za	vozilo	Mercedes	Benz,	reg.	
št.	GOUH256,	veljavnost	do	13.	11.	2025.	gnz-342471

ŽANINA	d.o.o.,	Šmartno	pri	Sl.	Gradcu	234,	Slovenj	
Gradec,	potrdilo	za	voznika,	št.	O5012032,	 izdano	na	
ime	Bečić	Azem,	veljavno	od	10.	8.	2017	do	29.	6.	2020,	
izdano	pri	OZS,	leta	2017.	gnh-342464

ŽANINA	d.o.o.,	Šmartno	pri	Sl.	Gradcu	234,	Slo-
venj	Gradec,	potrdilo	za	voznika,	št.	O5008888,	izdano	
na	ime	Hodžić	Omer,	veljavno	od	10.	5.	2016	do	13.	4.	
2019,	izdano	pri	OZS,	leta	2016.	gng-342465

ŽANINA	d.o.o.,	Šmartno	pri	Sl.	Gradcu	234,	Slo-
venj	Gradec,	potrdilo	za	voznika,	št.	O5011515,	izdano	
na	ime	Hodžić	Rasim,	veljavno	od	6.	6.	2017	do	10.	5.	
2020,	izdano	pri	OZS,	leta	2017.	gnf-342466

ŽANINA	d.o.o.,	Šmartno	pri	Sl.	Gradcu	234,	Slovenj	
Gradec,	potrdilo	za	voznika,	št.	O5008012,	 izdano	na	
ime	Kahvić	Adis,	veljavno	od	5.	1.	2016	do	19.	12.	2017,	
izdano	pri	OZS,	leta	2016.	gne-342467

ŽANINA	d.o.o.,	Šmartno	pri	Sl.	Gradcu	234,	Slo-
venj	Gradec,	potrdilo	za	voznika,	št.	O5014068,	izdano	
na	ime	Kahvić	Adis,	veljavno	od	25.	1.	2018	do	18.	12.	
2019,	izdano	pri	OZS,	leta	2018.	gnd-342468

ŽANINA	d.o.o.,	Šmartno	pri	Sl.	Gradcu	234,	Slovenj	
Gradec,	potrdilo	za	voznika,	št.	O5013682,	 izdano	na	
ime	Mukić	Almin,	veljavno	od	8.	1.	2018	do	7.	12.	2020,	
izdano	pri	OZS,	leta	2018.	gnc-342469

Izdajatelj	 Služba	 Vlade	 RS	 za	 zakonodajo	 –	 v.	 d.	 direktor	 dr.	 Miha	 Pogačnik	 •	 Založnik	 Uradni	 list	
Republike	Slovenije	d.o.o.	–	direktor	Denis	Stroligo	•	Priprava	Uradni	list		Republike	Slo	venije	d.o.o.	•	Internet:	
www.urad	ni-list.si	–	e-pošta:	info@uradni-list.si
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