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Javni razpisi

 Ob-1190/21
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za 

poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1, 92/07 
in 31/18) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja 
Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, 
št. 7/11 in 84/18), objavlja Vlada Republike Slovenije, Od-
bor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

javni razpis
za podelitev priznanja Republike Slovenije  

za poslovno odličnost za leto 2021
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odlič-

nost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje 
Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti 
pro izvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezul-
tata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja 
slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, 
učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odlično-
sti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri 
njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko 
podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno 
raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji 
bodo s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije prejeli 
tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na 
pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Dis-
tribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM 
sheme »Recognised by EFQM« za dosežene točke 
nad 300 (od 1000 možnih). Organizacija lahko prejeti 
mednarodni certifikat uporablja v promocijske namene, 
veljavnost certifikata je tri leta.

2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne 

inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zaseb-

nem sektorju,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zaseb-

nem sektorju,
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem 

sektorju ter
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem 

sektorju.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektor-

ja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so pro-
računski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe 
zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost 
in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki 
imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število za-

poslenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega 
delovnega časa.

3. Prijava in sodelovanje v postopku ocenjevanja 
za PRSPO

Prijavitelj se prijavi tako, da na spletni naslov podlic-
nost@spiritslovenia.si do 31. marca sporoči svojo namero 
za sodelovanje v letošnjem ocenjevalnem postopku. Isto-
časno priloži izpolnjeno in s strani zakonitega zastopnika 
ali pooblaščene osebe originalno podpisano in ožigosano 
prijavnico za sodelovanje. SPIRIT Slovenija, javna agen-
cija prijavitelju potrdi prijavo in mu v petih delovnih dneh 
omogoči dostop do ocenjevalne platforme, ki podpira ce-
loten postopek ocenjevanja od vnosa menedžerskega po-
ročila s strani prijavitelja do končnega poročila o ocenitvi 
s strani ocenjevalcev. SPIRIT Slovenija, javna agencija 
prijavitelju po potrebi omogoči tudi kratko uvajanje za upo-
rabo ocenjevalne platforme, ki je sicer last EFQM.

Za ocenjevanje v okviru PRSPO se uporablja naj-
kompleksnejši način ocenjevanja v ocenjevalni platfor-
mi, to je Napredna poslovna matrika. V to platformo 
mora prijavitelj do predpisanega roka 18. 6. 2021 vnesti:

– Ključne informacije o organizaciji, ki omogočajo 
prvi vpogled v organizacijo in njeno delovanje (dejstva 
in številke; izzive in strategijo; tržišča, vrednostno po-
nudbo in odjemalce; operacije, partnerje in dobavitelje 
ter strukturo managementa in aktivnosti).

– Za vsako merilo v poglavjih Usmeritev in Izvedba 
kratek povzetek s ključnimi poudarki obravnavane vse-
bine, za vsak del merila znotraj posameznega merila 
pa kratek opis ključnih uporabljanih pristopov v obliki, ki 
omogoča analizo z metodologijo RADAR (ime pristopa 
– Pristop; kako se izvaja – Uvedba in razširjanje; kako 
in kdaj se pregleduje – Ocenjevanje in izpopolnjevanje; 
kako lahko to organizacija pokaže – dokazila; lastnik 
pristopa ter povezave z drugimi deli meril modela).

– V 3. merilu Vključevanje deležnikov prijavitelj gle-
de na vpliv, ki ga imajo posamezne skupine ključnih 
deležnikov na delovanje in trajnostno uspešnost orga-
nizacije, z utežmi opredeli pomen in velikost tega vpliva.

– Za merili rezultatov kratek povzetek rezultatov 
oziroma uspešnosti tako z vidika dojemanja ključnih de-
ležnikov kot z vidika strateške in operativne uspešnosti 
delovanja. Za vsako področje rezultatov nato vnese 
ključne rezultate (v obliki in na način, ki najbolje omogo-
ča uporabo RADAR metodologije za ocenjevanje rezul-
tatov: Relevantnost in uporabnost podatkov in rezultatov 
ter Uspešnost delovanja).

Poleg vnosov v predvidena polja za ključne infor-
macije, za kratke povzetke posameznih meril, za opise 
uporabljanih pristopov ter za prikaz ključnih rezultatov, 
lahko prijavitelj po presoji k vsaki od teh vsebin priloži 
podporne dokumente (največ pet), ki dodatno pojasnju-
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jejo in potrjujejo vnesene vsebine. Menedžersko poroči-
lo mora biti pisano v slovenskem jeziku skladno z merili 
Modela EFQM in elementi RADAR matrike. Vključevati 
mora opise izpolnjevanja meril modela in prijaviteljeve 
odličnosti, ki temeljijo na preverljivih dejstvih in podatkih.

Ko prijavitelj zaključi z vnosom menedžerskega po-
ročila, o tem z e-pošto obvesti SPIRIT Slovenija, javno 
agencijo. Skrajni rok za oddajo je 18. 6. 2021 do 24. ure. 
Pravočasnost in ustreznost menedžerskega poročila bo 
preverila komisija v treh delovnih dneh po oddaji in o tem 
obvestila prijavitelja.

SPIRIT Slovenija, javna agencija v ocenjevalni plat-
formi nato prijavitelju zapre možnost nadaljnjega vnosa 
v menedžersko poročilo in članom ocenjevalne skupine 
dodeli pravice za pričetek procesa ocenjevanja.

Prijavitelji so v podporo promociji stalnih izboljšav 
s ciljem dviga odličnosti in konkurenčnosti poslovanja opro-
ščeni plačila prijavnine, stroškov in licence za uporabo 
ocenjevalne platforme. Prijavitelj se s prijavnico v postopek 
PRSPO zavezuje, da bo v primeru odstopa od sodelova-
nja poravnal strošek nakupa licence v višini 500 EUR ter 
sorazmerni del nastalih stroškov, katerih višina se določi 
glede na fazo postopka, v kateri prijavitelj odstopi.

3. Terminski načrt aktivnosti za leto 2021:1

Pregled in potrditev menedžerskih poročil bo izve-
deno v treh delovnih dneh od roka za oddajo v skladu 
s 5. točko. Pravočasnost in ustreznost menedžerskega 
poročila bo preverila komisija v treh delovnih dneh po 
oddaji in o tem obvestila prijavitelja.

7. Ocenjevanje odličnosti organizacij
Skupina neodvisnih članov ocenjevalne komisije 

izvede ocenjevanje dosežene ravni odličnosti prijavitelja 
na osnovi menedžerskega poročila ter informacij, zbra-
nih med obiskom na lokaciji prijavitelja. Kriteriji, ki jih pri 
svojem delu uporablja ocenjevalna komisija, so Model 
EFQM in RADAR matrike ocenjevanja.

Postopek ocenjevanja z vidika prijavitelja vključuje 
usklajevalni sestanek z ocenjevalno komisijo ter obisk 
ocenjevalne komisije na lokaciji oziroma lokacijah prija-
vitelja. Usklajevalni sestanek s prijaviteljem je namenjen 
medsebojnemu spoznavanju, razumevanju organizacije in 
njene dejavnosti ter razjasnitvi predhodnih vprašanj oce-
njevalcev. Obisk ocenjevalne komisije na lokaciji prijavi-
telja poteka v skladu s predhodno dogovorjenim planom 
obiska 3 delovne dni. Namenjen je zbiranju dodatnih infor-
macij in dokazil o uporabljanih pristopih in doseženih rezul-
tatih, zato večinoma poteka skozi individualne in skupinske 
razgovore ter skozi pregled podatkov, informacij in doku-
mentacije. S ciljem čim hitrejšega in uspešnejšega potrje-
vanja dosežkov organizacije je prijavitelj dolžan ocenjeval-
cem omogočiti poln dostop do vseh relevantnih podatkov, 
informacij, dokumentacije ter seveda odgovornih vodij in 
drugih zaposlenih ter, po potrebi, ključnih deležnikov.

8. Dodatne informacije: za dodatne informacije, po-
vezane z razpisom, z možnostjo osebne predstavitve 
postopka ocenjevanja za priznanje ali Modela EFQM ter 
z odprtimi vprašanji in dilemami pri uporabi ocenjevalne 
platforme in pripravi menedžerskega poročila se obrnite 
na elektronski naslov podlicnost@spiritslovenia.si oziro-
ma pokličite 0590/89-511.

Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja 
Republike Slovenije za poslovno odličnost

Št. 3310-45/2015/34 Ob-1145/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v na-
daljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi 12. člena 
Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejav-
nosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

javni razpis za podukrep 6.1
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete  

za leto 2021

1 Terminski načrt se lahko v manjšem obsegu tudi spremeni.

– Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in od-
govorne osebe prijavitelja – od 16.–27. 8. 2021

– Obiski skupin članov ocenjevalne komisije prizna-
nja RS za poslovno odličnost – od 1.–15. 9. 2021

– Seznanitev prijaviteljev z oceno in ponovni do-
stop do ocenjevalne platforme in do končnega poročila 
– 5. 10. 2021

– Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odlič-
nost – potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajen-
cev – 18. do 22. 10.

– Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno 
odličnost – januar 2022.

4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni 
strani SPIRIT Slovenija, javne agencije www.spiritslove-
nia.si. Obsega informacije o prijavi, prijavnico, gradivo 
– merila modela odličnosti EFQM 2020 in pripadajoče 
obrazce.

5. Oddaja prijave in managerskega dokumenta: rok 
za prijavo – izjavo o nameri za sodelovanje v letošnjem 
postopku je 31. 3. 2021. Rok za vnos menedžerskega 
dokumenta je 18. 6. 2021. Kot pravočasne se štejejo vsi 
vnosi v ocenjevalno platformo, ki so zaključeni najka-
sneje do 24. ure (polnoči) tega dne in o čemer prijavitelj 
z e-pošto obvesti SPIRIT Slovenija, javno agencijo na 
podlicnost@spiritslovenia.si.

6. Pregled in potrditev menedžerskih poročil
Za pravilno pripravljene se štejejo menedžerska 

poročila, skladna z določili točke 3. tega razpisa.

1. Osnovni podatki o javnem razpisu 

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega 
gospodarstva in kmetijske dejavnosti. 

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.478.000 eurov.
Razdelitev sredstev po sklopih je v skladu s petim odstavkom 12. člena Uredbe 
naslednja:
– 8.382.400 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu 
vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za 
samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in
– 2.095.600 eurov za ostale upravičence (sklop B).
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Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 8.370.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU;
– 2.108.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, 
delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 %.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 

Vložitev vloge na javni razpis: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 2. 2021 do vključno 15. 6. 2021, 
do 23.59 ure.

Cilja podukrepa:
Cilja podukrepa sta:
– izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana; tel. 01/580-77-92,
E-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 10 razpisne 
dokumentacije)

2. Namen podpore: namen podpore je določen 
v 4. členu Uredbe.

3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 5. členu 

Uredbe.
2. Kmetijsko gospodarstvo iz 5. člena Uredbe je 

opredeljeno v 5. točki 2. člena Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 5., 

6. in 7. členu Uredbe:
a) glede izpolnjevanja pogoja iz drugega in tretjega 

odstavka 5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 10, ki je priloga prijavnega obrazca in sestavni 
del razpisne dokumentacije;

b) glede izpolnjevanja pogoja iz tretje in četrte aline-
je šestega odstavka 5. člena Uredbe ter 9. točke prvega 
odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 9, ki je priloga prijavnega obrazca;

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega 
odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 1, ki je priloga prijavnega obrazca;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke prvega 
odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 11, ki je priloga prijavnega obrazca;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz 5. točke prvega 
odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 2, ki je priloga prijavnega obrazca;

e) glede izpolnjevanja pogoja iz 6. točke prvega 
odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 3, ki je priloga prijavnega obrazca;

f) glede izpolnjevanja pogojev iz 8. točke prvega 
odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis pri-
ložita Dokazilo 4 in Dokazilo 5, ki sta prilogi prijavnega 
obrazca;

g) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke prvega 
odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 6, ki je priloga prijavnega obrazca;

h) glede izpolnjevanja pogojev iz tretje alineje sed-
mega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis 
priložijo naslednja dokazila, ki so priloge prijavnega 
obrazca:

– Dokazilo 7, če se cilj iz poslovnega načrta nanaša 
na naložbo v nepremičnino, na kateri ima upravičenec 
solastninsko pravico,

– Dokazilo 8, če vlagatelj ni izključni lastnik ali so-
lastnik nepremičnin, na katere se nanašajo naložbeni 
razvojni cilji iz poslovnega načrta;

i) glede izpolnjevanja splošnih pogojev iz 7. člena 
Uredbe se upravičenec izjavi v prijavnem obrazcu;

j) v skladu z 2. točko tretjega odstavka 6. člena 
Uredbe se solastninski delež v agrarni skupnosti izka-
zuje z Dokazilom 12, ki je priloga prijavnega obrazca.

2. V skladu s prvo alinejo petega odstavka 5. čle-
na Uredbe upravičenec pridobi lastninsko pravico na 
nepremičnini z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško 
knjigo na podlagi pravnomočnega sklepa o vpisu v ze-
mljiško knjigo, datum učinkovanja vpisa pa je datum 
vloženega zemljiško knjižnega predloga za vpis v ze-
mljiško knjigo.

3. Upravičenec mora v poslovnem načrtu opre-
deliti prvi mejnik oziroma cilj iz tretje alineje petega 
odstavka 5. člena Uredbe, s katerim bo zaključil vzpo-
stavitev kmetijskega gospodarstva. Seznam mejnikov 
in ciljev je določen v Prilogi 3, ki je sestavni del tega 
javnega razpisa.

4. Če za podporo v okviru tega javnega razpisa kan-
didira pravna oseba, mora imeti ta pravna oseba v lasti 
celotno prevzeto kmetijsko gospodarstvo. Če upraviče-
nec, ki je mladi kmet – fizična oseba, postane samo-
stojni podjetnik posameznik, mora v skladu z 2. točko 
prvega odstavka 6. člena Uredbe prenesti v upravljanje 
samostojnega podjetja posameznika celotno kmetijsko 
gospodarstvo, kar dokazuje s sklepom fizične osebe 
o prenosu kmetijskega gospodarstva v upravljanje sa-
mostojnega podjetnika posameznika.

5. Obseg primerljivih kmetijskih površin iz 4. do 
7. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe je določen 
v 4. točki 2. člena Uredbe.

6. Certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije iz dru-
ge alineje četrtega odstavka 6. člena Uredbe je javna 
listina v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kva-
lifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 85/09). Seznam ustreznih nacionalnih poklic-
nih kvalifikacij je določen v Prilogi 4 Uredbe.

7. Prenosnik iz 1. točke tretjega odstavka 6. člena 
Uredbe je določen v 6. točki 2. člena Uredbe. Če dve 
osebi prenašata enako površino, se za prenosnika šteje 
oseba, ki je bila pred prenosom nosilka kmetije.

8. Če upravičenec v podukrep vstopa na podlagi 
števila čebeljih družin v skladu s 5. točko prvega od-
stavka 6. člena Uredbe, mora poskrbeti, da ima na dan 
oddaje vloge na javni razpis stanje v registru čebelnja-
kov skladno s stanjem v naravi.
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5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v 8. čle-

nu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. V skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe 

se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe 
razpisanih sredstev.

3. Vsak cilj, izbran v poslovnem načrtu, se točku-
je samo enkrat. Z izborom enega cilja upravičenec ne 
more izpolniti več meril hkrati.

5.1 Merila za izbor vlog in točkovnik

Merilo: Maksimalno 
število točk

A. SOCIALNO EKONOMSKI VIDIK 66
1. Starost upravičenca 16
Upravičenec je star od 23 do vključno 33 let. 16
Upravičenec je star od 18 do vključno 22 let. 13
Upravičenec je star od 34 do vključno 36 let. 10
Upravičenec je star od 37 do vključno 38 let. 7
Upravičenec je star od 39 do vključno 40 let. 4
2. Izobrazba upravičenca
Upošteva se izobrazba na dan oddaje vloge na javni razpis. Ustrezni nazivi pridobljenih certifikatov 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: certifikat) so določeni v Prilogi 4 
Uredbe. Kot kmetijstvu sorodna izobrazba se šteje izobrazba s področja naslednjih dejavnosti: 
živilskopredelovalne, lesarske, veterinarske, naravovarstvene in gozdarske.

15

Končana univerzitetna izobrazba ali univerzitetna izobrazba s specializacijo (7. raven) ali magisterij 
stroke (2. bolonjska stopnja) ali opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih 
programih (8/1 raven) ali opravljen znanstveni doktorat (8/2 raven) oziroma doktorat znanosti 
(3. bolonjska stopnja) iz kmetijske smeri ali kmetijstvu sorodne smeri.

15

Končana univerzitetna izobrazba ali univerzitetna izobrazba s specializacijo (7. raven) ali magisterij 
stroke (2. bolonjska stopnja) ali opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih 
programih (8/1 raven) ali opravljen znanstveni doktorat (8/2 raven) oziroma doktorat znanosti 
(3. bolonjska stopnja) iz nekmetijske smeri in pridobljen certifikat ali namesto certifikata kmetijska ali 
kmetijski sorodna izobrazba nižje ravni.

13

Končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri (6. raven) ali univerzitetni 
program ali visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) kmetijske ali kmetijski sorodne 
smeri. 

11

Končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri (6. raven) ali univerzitetni 
program ali visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) nekmetijske smeri in pridobljen 
certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne smeri ali namesto certifikata 
kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nižje ravni. 

9

Končana srednja strokovna izobrazba (5. raven) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (srednja šola). 7
Končana srednja strokovna izobrazba (5. raven) nekmetijske smeri (srednja šola) in pridobljen 
certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne smeri ali namesto certifikata 
kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nižje ravni. 

5

Končana poklicna izobrazba kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (3. in 4. raven) ali
opravljen izpit za čebelarskega mojstra. 3

Končana poklicna izobrazba nekmetijske smeri (3. in 4. raven) in pridobljen certifikat nacionalne 
poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne smeri. 2

3. Povečanje obsega pro izvodnih kapacitet (površin PKP ali števila GVŽ ali števila čebeljih družin), 
na podlagi katerih upravičenec vstopi v podukrep
Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta.

10

Upravičenec načrtuje povečanje obsega pro izvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v podukrep,
za najmanj 20 %. 10

Upravičenec načrtuje povečanje obsega pro izvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v podukrep,
za 15 do vključno 19,99 %. 8

Upravičenec načrtuje povečanje obsega pro izvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v podukrep,
za 10 do vključno 14,99 %. 6

Upravičenec načrtuje povečanje obsega pro izvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v podukrep,
za 5 do vključno 9,99 %. 4

Upravičenec načrtuje povečanje obsega pro izvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v podukrep,
za 3 do vključno 4,99 %. 2
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4. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje
Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Pri nakupu rabljene mehanizacije in opreme 
velja, da ta ne sme biti starejša od 10 let (točke se seštevajo, možno je pridobiti največ 5 točk).

5

 1. Preusmeritev kmetijskega gospodarstva iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja
za kmetijska gospodarstva, ki še niso vključena v ukrep ekološko kmetijstvo ali se še preusmerjajo), 
(cilj 6.1 iz Priloge 3 javnega razpisa).

5

 2. Uvedba ali posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali (prosta reja, ureditev izpustov ipd.)
in prilagoditev hlevov za ukrep ekološko kmetijstvo in dobrobit živali, (cilj 6.2 iz Priloge 3 javnega 
razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.

5

 3. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje plevelov
in škodljivih organizmov ter specialne kmetijske mehanizacije za konzervirajočo obdelavo tal
in specialno obdelavo tal, (cilj 6.3 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je 
določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije.

1

 4. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje zanosa FFS
in razkuževanje semena, (cilj 6.4 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je 
določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije. 

1

 5. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme za ekološko 
kmetijstvo (velja za kmetijska gospodarstva, ki so vključena v ekološko kmetijstvo ali so še
v preusmeritvi), (cilj 6.5 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena
v Prilogi 6 razpisne dokumentacije.

1

 6. Vključitev v ukrep Kmetijsko – okoljska – podnebna plačila – KOPOP (za kmetijska 
gospodarstva, ki še niso vključena v ta ukrep), (cilj 6.6 iz Priloge 3 javnega razpisa). 1

 7. Prilagajanje kmetijskega gospodarstva na zahteve kmetovanja na okoljsko občutljivih območjih 
(vodovarstvena območja, območja Natura 2000). Velja za kmetijska gospodarstva, ki pridobijo 
kmetijska zemljišča v upravljanju (v nadaljnjem besedilu: KZU) na teh območjih ali povečajo delež 
površin KZU na teh območjih za najmanj 10 % glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis), 
(cilj 6.8 iz Priloge 3 javnega razpisa). 

2

 8. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih (velja 
za kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 1 ha KZU v gorskem območju), (cilj 6.9 iz Priloge 3 
javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 javnega razpisa. 

5

 9. Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 
1 ha), (cilj 6.10 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 
razpisne dokumentacije. 

2

 10. Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v obsegu 
najmanj 1 ha), (cilj 6.11 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene
v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.

2

 11. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi 
fitofarmacevtskih sredstev, (cilj 6.12 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je 
določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije.

2

 12. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in opreme, namenjene manjši porabi 
mineralnih gnojil, (cilj 6.13 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena
v Prilogi 6 razpisne dokumentacije. 

1

 13. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in opreme za neposredno aplikacijo gnojil v tla, 
(cilj 6.14 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne 
dokumentacije. 

1

 14. Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva (zbiranje 
meteorne vode v kapaciteti najmanj 10 m3) ali ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav), (cilja 
6.15 ali 6.16 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru teh ciljev so določene v Prilogi 5 
razpisne dokumentacije. 

2

 15. Učinkovita raba energije (uvedba ali posodobitev objektov, namenjenih kmetijski pro izvodnji ali 
dopolnilni dejavnosti, katere končni pro izvod je pro izvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske 
Unije – energetska sanacija objektov ali nakup opreme, namenjene učinkoviti rabi energije
za ogrevanje objektov, v katerih poteka kmetijska pro izvodnja, kot na primer peči na sekance, 
toplotne črpalke), (cilja 6.17 ali 6.18 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru teh ciljev so 
določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije. 

2

 16. Odprava zaraščanja ter sprememba vrste rabe GERK iz 1411 v upravičeno rabo, ki se 
upošteva za preračun PKP v skladu s 4. točko 2. člena Uredbe, (cilj 6.19 iz Priloge 3 javnega 
razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije. 

1

5. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Točke se seštevajo, možno je pridobiti največ 
5 točk.

5

 1. Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami (kot npr. sodelovanje v projektih, 
poskusih in podobno), (cilj 5.1 iz Priloge 3 javnega razpisa). 2
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 2. Pridobljeni patenti za pro izvode, tehnike, (cilj 5.2 iz Priloge 3 javnega razpisa). 3
 3. Povečanje vrst tržnih pro izvodov (poslovni izid (prihodek – spremenljivi stroški) ali pokritje 
tržnega pro izvoda mora biti najmanj 500 EUR/leto) glede na stanje ob vložitvi vlog na javni razpis, 
(cilj 5.3 iz Priloge 3 javnega razpisa). Pokritje se določi na podlagi kalkulacij za načrtovanje 
gospodarjenja na slovenskih kmetijah iz Priloge 2 Uredbe. 

2

 4. Nakup informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva 
(strojne in programske opreme), (cilj 5.4 iz Priloge 3 javnega razpisa). 2

 5. Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih (sortnih, 
fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno), (cilj 5.5 iz Priloge 3 tega javnega razpisa). 2

6. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
Točke se seštevajo, možno je pridobiti največ 5 točk. 5

 1. Nakup in postavitev rastlinjakov v obsegu najmanj 100 m2 ali nakup opreme za rastlinjake, (cilj 
7.1 ali 7.2 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru teh ciljev so določene v Prilogi 5 
razpisne dokumentacije. 

2

 2. Ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme, (cilj 7.3 iz Priloge 3 javnega 
razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije. 2

 3. Uvedba vrst in sort rastlin na njivskih površinah, ki so manj občutljive na bolezni, škodljivce, 
sušo in pozebo v obsegu najmanj 0,5 ha, (cilj 7.4 iz Priloge 3 javnega razpisa). Šteje se, da so 
rastline manj občutljive na bolezni, škodljivce, sušo in pozebo, če so določene v Sadnem izboru
za Slovenijo (Priloga 7 razpisne dokumentacije) ali Sortni listi poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin
in trte za leto 2020 (Priloga 8 razpisne dokumentacije) ali Seznamu sort in podlag (Priloga 9 razpisne 
dokumentacije). Upravičenec lahko izkazuje izpolnjevanje tega merila tudi z deklaracijo, ki jo priloži 
zahtevku za izplačilo drugega obroka. Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 
razpisne dokumentacije. 

1

 4. Uvedba ali posodobitev nasadov sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje prenašajo bolezni, 
škodljivce, pozebo in sušo, v primeru intenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,2 ha oziroma v primeru 
ekstenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,5 ha, (cilj 7.5 iz Priloge 3 javnega razpisa). Šteje se, da 
so sadne rastline manj občutljive na bolezni, škodljivce, sušo in pozebo, če so določene v Sadnem 
izboru za Slovenijo (Priloga 7 razpisne dokumentacije) ali Sortni listi poljščin, zelenjadnic, sadnih 
rastlin in trte za leto 2020 (Priloga 8 razpisne dokumentacije) ali Seznamu sort in podlag (Priloga 9 
razpisne dokumentacije). Upravičenec lahko izkazuje izpolnjevanje tega merila tudi z deklaracijo, ki jo 
priloži zahtevku za izplačilo drugega obroka. Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 
razpisne dokumentacije. 

1

 5. Uvedba ali posodobitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne 
mreže proti ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 0,2 ha, (cilj 7.6 iz Priloge 3 javnega razpisa). 
Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije. 

2

7. Vključenost v sheme kakovosti
Upošteva se načrtovanje vključitve upravičenca v sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije ali 
priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti (cilj 9.2 iz Priloge 3 javnega razpisa). 
Šteje se, da je upravičenec vključen v shemo kakovosti tudi v primeru, če je imetnik certifikata pravna 
oseba in je upravičenec naveden na prilogi certifikata pravne osebe.

5

 Upravičenec načrtuje vključitev v shemo kakovosti. 5
8. Vključenost upravičenca v izobraževanje
Upošteva se načrtovanje vključitve upravičenca v izobraževanje. Točke se seštevajo, najvišje možno 
število točk je 5.

5

 1. Vključitev upravičenca v izobraževanje v okviru podukrepa M1.1 – Podpora za dejavnosti 
poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, v obsegu najmanj 25 ur, (cilj 10.1 iz Priloge 3 
javnega razpisa). 

1

 2. Udeležba upravičenca na mednarodnih ali drugih izobraževanjih v obsegu najmanj 50 ur, kar 
se dokazuje s certifikati, potrdili ali drugimi pisnimi dokazili. Izobraževanja morajo biti povezana 
z dejavnostjo iz preostalih razvojnih ciljev poslovnega načrta (s kmetijsko ali s kmetijstvom povezano 
dejavnostjo), (cilj 10.2 iz Priloge 3 javnega razpisa).

2

 3. Udeležba upravičenca na mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z računalništvom,
v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali drugimi pisnimi dokazili, (cilj 10.3 iz 
Priloge 3 javnega razpisa).

2

 4. Udeležba upravičenca na mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih s tujimi jeziki,
v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali drugimi pisnimi dokazili, (cilj 10.4 iz 
Priloge 3 javnega razpisa).

2

B. GEOGRAFSKI VIDIK 15
9. Razvrščenost kmetijskega gospodarstva v OMD
Kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
(v nadaljnjem besedilu: OMD) v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev
v OMD. Število točk po tem merilu se dodeli glede na število točk posameznega KMG v OMD na 
hektar kmetijskega zemljišča. Upoštevajo se podatki iz RKG na dan oddaje vloge na javni razpis. 
Možna je le ena izbira.

5
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 1. Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 500 točk. 5
 2. Kmetijsko gospodarstvo ima od 400 do vključno 499 točk. 4
 3. Kmetijsko gospodarstvo ima od 300 do vključno 399 točk. 3
 4. Kmetijsko gospodarstvo ima od 200 do vključno 299 točk. 2
 5. Kmetijsko gospodarstvo ima od 1 do vključno 199 točk. 1
10. Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na stopnjo registrirane brezposelnosti v občini
Stopnja registrirane brezposelnosti se upošteva na podlagi podatkov Statističnega urada Republike 
Slovenije. Pri razvrščanju se upoštevajo podatki o stopnji registrirane brezposelnosti iz Priloge 1, 
ki je sestavni del tega javnega razpisa (Vir: Statistični urad RS, oktober 2020). Stopnja registrirane 
brezposelnosti je: 

5

– najmanj 14,1 % 5
– od 12,1 % do vključno 14,0 % 4
– od 10,0 % do vključno 12,0 % 3
– manj kot 10,0 %. 2
11. Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starejših
od 55 let
Upošteva se občina, v kateri je delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starejših od 55 let, enak ali 
večji od slovenskega povprečja, ki v mesecu decembru 2020 znaša 69,09 %. Seznam občin z deleži 
nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let, je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega javnega 
razpisa (Vir: RKG, 9. 12. 2020). Delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starejših od 55 let je:

5

– več kot 74,08 % 5
– od 73,09 % do vključno 74,08 % 4
– od 71,09 % do vključno 73,08 % 3
– od 70,09 % do vključno 71,08 % 2
– od 69,09 % do vključno 70,08 %. 1

6. Obveznosti upravičenca
1. Obveznosti upravičenca so določene v 9. členu 

Uredbe.
2. Datum dokončne vzpostavitve kmetijskega 

gospodarstva iz 1. točke 9. člena Uredbe je določen 
v 7. točki 2. člena Uredbe.

3. Metodologija FADN iz druge alineje 2. točke 
9. člena Uredbe je določena v 2. točki 2. člena Uredbe.

4. Obračunsko leto iz 2. točke 9. člena Uredbe je 
določeno v 3. točki 2. člena Uredbe.

5. Šteje se, da je upravičenec v skladu s 7. točko 
9. člena Uredbe za polni delovni čas vključen v pokoj-
ninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti v Republiki Sloveniji, če 
je zavarovan v skladu s:

– 17. členom ali petim odstavkom 25. člena Zako-
na o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – SVarPre-C, 101/13 
– ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZVJF-B, 
95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 
65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO; (v nadalj-
njem besedilu: ZPIZ-2) in 7. točko prvega odstavka v po-
vezavi s prvo alinejo četrtega odstavka 15. člena Zako-
na o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 
– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 
95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 
– ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO), (v nadaljnjem be-
sedilu: ZZVZZ), (zavarovalne podlage 051 in 052 ter 064 
in 065 v povezavi z 007);

– 15. členom ZPIZ-2 in 5. točko prvega od-
stavka 15. člena ZZVZZ (opravljanje kmetijske dejav-
nosti kot samostojni podjetnik posameznik);

– 16. členom ZPIZ-2 in 6. točko prvega od-
stavka 15. člena ZZVZZ (opravljanje kmetijske dejavno-
sti v okviru enoosebne gospodarske družbe z omejeno 
odgovornostjo).

Šteje se, da so upravičenci, ki so zavarovani po eni 
od pravnih podlag iz te točke, vključeni v zavarovanje za 
polni delovni čas tudi, če opravljajo kmetijsko dejavnost 
kot invalidi s pravico do dela s krajšim delovnim časom 
od polnega po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ali če so uveljavili pravico do dela s krajšim 
delovnim časom v skladu s predpisi o starševskem var-
stvu in družinskih prejemkih.

6. Aktivni kmet iz 9. točke 9. člena Uredbe je dolo-
čen v 1. točki 2. člena Uredbe.

7. Sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravi-
ci do sredstev: sprememba obveznosti po izdaji odločbe 
o pravici do sredstev je določena v 10. členu Uredbe.

8. Finančne določbe: finančne določbe so v 11. čle-
nu Uredbe.

9. Vlaganje vlog in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge in postopek za dodelitev sredstev 

sta določena v 12. in 13. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, 
UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena 
s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), so 
informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo 
obdelovala agencija, objavljene na spletni strani agencije.

10. Obravnava vlog
1. Obravnava vloge je določena v 15. členu Uredbe.
2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo 

enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo 
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za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s če-
trtim odstavkom 15. člena Uredbe vloge izberejo na 
podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji 
način:

– starost upravičenca 30 %,
– izobrazba upravičenca 25 %,
– povečanje obsega pro izvodnje (PKP, GVŽ, čebe-

lje družine) 20 %,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja pod-

nebne spremembe 10 %,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja ino-

vacije 8 %,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje 

4 %,
– lokacija kmetijskega gospodarstva glede na delež 

nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let 3 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) 
št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič 
spremenjena z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določi-
tvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 
v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve 
take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 
28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1306/2013/EU) se vloga na javni razpis oziroma zahte-
vek za izplačilo zavrneta, če se ugotovi, da je upraviče-
nec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pri-
dobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu 
s cilji podukrepa 6.1.

11. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je dolo-

čeno v 16. členu Uredbe.
2. V skladu s 1. točko četrtega odstavka 16. člena 

Uredbe so sestavni deli poročila o izpolnitvi mejnikov in 
ciljev naslednji:

– izhodiščno stanje na kmetijskem gospodarstvu ob 
oddaji vloge na javni razpis,

– mejniki in cilji iz poslovnega načrta,
– načrtovano stanje po izpolnitvi v poslovnem načr-

tu zastavljenih ciljev,
– glavne značilnosti opravljenega dela in razvoja 

dejavnosti in
– stanje na kmetijskem gospodarstvu ob oddaji 

zahtevka za izplačilo sredstev.
3. Če se v okviru ciljev poslovnega načrta 7.4 in 7.5 

iz Priloge 3 javnega razpisa uvajajo sorte rastlin, ki niso 
določene v Seznamu sort in podlag, ki so manj občutljive 
na bolezni, pozebo in sušo, Sadnem izboru za Slovenijo 
ali Sortni listi poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za 
leto 2020, se zahtevku za izplačilo drugega obroka priloži 
deklaracija, s katero se izkazuje izpolnjevanje cilja.

4. V skladu s 4. točko četrtega odstavka 16. člena 
Uredbe mora upravičenec za pridobitev dela podpore, ki 
je namenjena pokritju naložbenih razvojnih ciljev, predlo-
žiti dokazila o porabljenih sredstvih za ta namen (računi, 
dokazila o plačilu), ki se glasijo na upravičenca.

5. Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva 
na podlagi tega javnega razpisa, se objavijo na spletni 
strani agencije v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 
1306/2013/EU.

12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziro-
ma kršitev obveznosti so določeni v 17. členu Uredbe.

2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene 
v 18. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije
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Priloga 1: Stopnje registrirane brezposelnosti po občinah

 
 
Priloga 1: Stopnje registrirane brezposelnosti po občinah 
 
Stopnje registrirane 
brezposelnosti po občinah, 
oktober 2020 

    

Slovenija 8,6
Občina 
Ajdovščina 6,8   
Ankaran/Ancarano 7,4   
Apače 13,1   
Beltinci 11,0   
Benedikt 4,7   
Bistrica ob Sotli 10,6   
Bled 6,9   
Bloke 7,0   
Bohinj 5,1   
Borovnica 7,7   
Bovec 5,8   
Braslovče 7,0   
Brda 5,1   
Brezovica 6,8   
Brežice 10,2   
Cankova 13,7   
Celje 10,1   
Cerklje na Gorenjskem 5,5   
Cerknica 6,0   
Cerkno 3,8   
Cerkvenjak 5,7   
Cirkulane 9,8   
Črenšovci 13,7   
Črna na Koroškem 7,2   
Črnomelj 12,1   
Destrnik 8,0   
Divača 8,7   
Dobje 6,0   
Dobrepolje 6,6   
Dobrna 7,5   
Dobrova - Polhov Gradec 4,6   
Dobrovnik 13,8   
Dol pri Ljubljani 6,4   
Dolenjske Toplice 5,3   
Domžale 6,9   
Dornava 7,0   
Dravograd 8,0   
Duplek 9,7   
Gorenja vas - Poljane 4,1   
Gorišnica 6,9   
Gorje 6,3   
Gornja Radgona 10,7   
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Gornji Grad 6,0   
Gornji Petrovci 10,3   
Grad 10,9   
Grosuplje 7,0   
Hajdina 7,9   
Hoče - Slivnica 10,1   
Hodoš/Hodos 14,2   
Horjul 5,7   
Hrastnik 12,1   
Hrpelje - Kozina 7,3   
Idrija 6,0   
Ig 6,3   
Ilirska Bistrica 6,8   
Ivančna Gorica 5,6   
Izola/Isola 9,0   
Jesenice 7,4   
Jezersko 3,5   
Juršinci 7,8   
Kamnik 6,9   
Kanal 8,0   
Kidričevo 7,9   
Kobarid 5,0   
Kobilje 8,6   
Kočevje 15,5   
Komen 7,0   
Komenda 4,8   
Koper/Capodistria 8,5   
Kostanjevica na Krki 9,4   
Kostel 11,6   
Kozje 12,0   
Kranj 7,6   
Kranjska Gora 5,9   
Križevci 8,1   
Krško 11,1   
Kungota 11,6   
Kuzma 16,1   
Laško 8,9   
Lenart 6,7   
Lendava/Lendva 14,4   
Litija 6,8   
Ljubljana 9,3   
Ljubno 7,6   
Ljutomer 9,0   
Log - Dragomer 7,2   
Logatec 5,6   
Loška dolina 6,6   
Loški Potok 5,1   
Lovrenc na Pohorju 8,3   
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Luče 8,7   
Lukovica 6,3   
Majšperk 9,0   
Makole 8,8   
Maribor 12,9   
Markovci 7,4   
Medvode 7,3   
Mengeš 6,8   
Metlika 11,6   
Mežica 8,2   
Miklavž na Dravskem polju 9,4   
Miren - Kostanjevica 4,8   
Mirna 4,5   
Mirna Peč 5,0   
Mislinja 7,2   
Mokronog - Trebelno 4,8   
Moravče 5,4   
Moravske Toplice 10,8   
Mozirje 8,1   
Murska Sobota 13,3   
Muta 7,7   
Naklo 5,7   
Nazarje 6,6   
Nova Gorica 7,4   
Novo mesto 7,0   
Odranci 8,8   
Oplotnica 6,8   
Ormož 9,0   
Osilnica 15,3   
Pesnica 8,9   
Piran/Pirano 9,9   
Pivka 7,2   
Podčetrtek 8,7   
Podlehnik 11,1   
Podvelka 11,4   
Poljčane 9,2   
Polzela 7,8   
Postojna 8,1   
Prebold 7,5   
Preddvor 5,8   
Prevalje 7,6   
Ptuj 9,3   
Puconci 12,0   
Rače - Fram 8,4   
Radeče 8,1   
Radenci 9,6   
Radlje ob Dravi 9,9   
Radovljica 7,1   
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Ravne na Koroškem 8,2   
Razkrižje 9,0   
Rečica ob Savinji 6,4   
Renče - Vogrsko 6,2   
Ribnica 6,1   
Ribnica na Pohorju 12,3   
Rogaška Slatina 10,8   
Rogašovci 19,8   
Rogatec 13,5   
Ruše 11,8   
Selnica ob Dravi 9,3   
Semič 9,9   
Sevnica 8,3   
Sežana 7,7   
Slovenj Gradec 7,8   
Slovenska Bistrica 7,8   
Slovenske Konjice 9,9   
Sodražica 4,8   
Solčava 4,2   
Središče ob Dravi 8,1   
Starše 8,9   
Straža 5,5   
Sveta Ana 7,0   
Sveta Trojica v Slov. goricah 5,8   
Sveti Andraž v Slov. goricah 7,4   
Sveti Jurij ob Ščavnici 8,2   
Sveti Jurij v Slov. goricah 5,0   
Sveti Tomaž 10,6   
Šalovci 9,0   
Šempeter - Vrtojba 6,2   
Šenčur 5,8   
Šentilj 10,5   
Šentjernej 7,6   
Šentjur  8,2   
Šentrupert 4,9   
Škocjan 9,6   
Škofja Loka 5,4   
Škofljica 6,5   
Šmarje pri Jelšah 10,1   
Šmarješke Toplice 4,5   
Šmartno ob Paki 8,2   
Šmartno pri Litiji 5,8   
Šoštanj 7,8   
Štore 8,3   
Tabor 6,7   
Tišina 12,5   
Tolmin 6,5   
Trbovlje 13,6   



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 13 / 29. 1. 2021 / Stran 123  
 
 

 

Trebnje 5,4   
Trnovska vas 5,8   
Trzin 6,1   
Tržič 6,9   
Turnišče 11,3   
Velenje 9,6   
Velika Polana 10,4   
Velike Lašče 6,3   
Veržej 7,9   
Videm 9,0   
Vipava 5,4   
Vitanje 6,6   
Vodice 5,4   
Vojnik 7,3   
Vransko 7,4   
Vrhnika 7,2   
Vuzenica 8,0   
Zagorje ob Savi 7,8   
Zavrč 10,0   
Zreče 9,4   
Žalec 9,5   
Železniki 3,3   
Žetale 7,2   
Žiri 4,5   
Žirovnica 5,2   
Žužemberk 5,6   

Vir podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu je Statistični urad RS (SURS). 
Vir podatkov o registrirani brezposelnosti pa je Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ).  
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Priloga 2: Seznam občin z deleži nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih 
nad 55 let

 
 
 

 

Priloga 2: Seznam občin z deleži nosilcev kmetijskih gospodarstev, 
starih nad 55 let 
 
OB_ID OBCINA DELEŽ 

1 AJDOVŠČINA 72,28
2 BELTINCI 79,12
3 BLED 68,11
4 BOHINJ 69,22
5 BOROVNICA 70,13
6 BOVEC 75,48
7 BRDA 71,4
8 BREZOVICA 73,49
9 BREŽICE 75,8

10 TIŠINA 70,04
11 CELJE 67,8
12 CERKLJE NA GORENJSKEM 65,57
13 CERKNICA 75,13
14 CERKNO 71,8
15 ČRENŠOVCI 79,13
16 ČRNA NA KOROŠKEM 70,08
17 ČRNOMELJ 71,52
18 DESTRNIK 69,55
19 DIVAČA 74,38
20 DOBREPOLJE 68,37
21 DOBROVA-POLHOV GRADEC 61,79
22 DOL PRI LJUBLJANI 73,86
23 DOMŽALE 64,81
24 DORNAVA 73,57
25 DRAVOGRAD 60,73
26 DUPLEK 71,71
27 GORENJA VAS-POLJANE 62,18
28 GORIŠNICA 70,88
29 GORNJA RADGONA 69,67
30 GORNJI GRAD 60,51
31 GORNJI PETROVCI 77,31
32 GROSUPLJE 71,13
33 ŠALOVCI 78,33
34 HRASTNIK 67,96
35 HRPELJE-KOZINA 69,69
36 IDRIJA 68,44
37 IG 72,08
38 ILIRSKA BISTRICA 71,88
39 IVANČNA GORICA 67,51
40 IZOLA 76,33
41 JESENICE 66,32
42 JURŠINCI 63,54



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 13 / 29. 1. 2021 / Stran 125  
 
 

 

43 KAMNIK 65,92
44 KANAL 71,99
45 KIDRIČEVO 71,58
46 KOBARID 74,38
47 KOBILJE 80,99
48 KOČEVJE 67,99
49 KOMEN 65,54
50 KOPER 74,79
51 KOZJE 63,16
52 KRANJ 64,36
53 KRANJSKA GORA 64,43
54 KRŠKO 71,38
55 KUNGOTA 67,16
56 KUZMA 70,75
57 LAŠKO 64,6
58 LENART 71,1
59 LENDAVA 77,23
60 LITIJA 63,36
61 LJUBLJANA 70,51
62 LJUBNO 59,68
63 LJUTOMER 70,34
64 LOGATEC 68,01
65 LOŠKA DOLINA 71,51
66 LOŠKI POTOK 74,62
67 LUČE 62,68
68 LUKOVICA 62,94
69 MAJŠPERK 73,87
70 MARIBOR 72,03
71 MEDVODE 68,06
72 MENGEŠ 75,9
73 METLIKA 72,95
74 MEŽICA 60,68
75 MIREN-KOSTANJEVICA 71,13
76 MISLINJA 62,41
77 MORAVČE 63,42
78 MORAVSKE TOPLICE 75,3
79 MOZIRJE 62,42
80 MURSKA SOBOTA 79,15
81 MUTA 64,4
82 NAKLO 67,95
83 NAZARJE 66,98
84 NOVA GORICA 75,69
85 NOVO MESTO 71,77
86 ODRANCI 81,9
87 ORMOŽ 69,43
88 OSILNICA 84
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89 PESNICA 69,5
90 PIRAN 72,78
91 PIVKA 70,99
92 PODČETRTEK 68,18
93 PODVELKA 61,67
94 POSTOJNA 71,41
95 PREDDVOR 58,2
96 PTUJ 78,51
97 PUCONCI 74,41
98 RAČE-FRAM 70,73
99 RADEČE 65,77

100 RADENCI 70,61
101 RADLJE OB DRAVI 61,88
102 RADOVLJICA 74,72
103 RAVNE NA KOROŠKEM 67,33
104 RIBNICA 71,64
105 ROGAŠOVCI 71,08
106 ROGAŠKA SLATINA 68,7
107 ROGATEC 67,4
108 RUŠE 70,75
109 SEMIČ 72,65
110 SEVNICA 66,3
111 SEŽANA 73,64
112 SLOVENJ GRADEC 64,37
113 SLOVENSKA BISTRICA 63,61
114 SLOVENSKE KONJICE 60,89
115 STARŠE 75,49
116 SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 63,41
117 ŠENČUR 62,21
118 ŠENTILJ 73,9
119 ŠENTJERNEJ 72,16
120 ŠENTJUR 64,3
121 ŠKOCJAN 64,39
122 ŠKOFJA LOKA 60,74
123 ŠKOFLJICA 67,55
124 ŠMARJE PRI JELŠAH 68,24
125 ŠMARTNO OB PAKI 61,68
126 ŠOŠTANJ 59,3
127 ŠTORE 65,06
128 TOLMIN 72,9
129 TRBOVLJE 67,72
130 TREBNJE 69,93
131 TRŽIČ 66,12
132 TURNIŠČE 80,52
133 VELENJE 64,88
134 VELIKE LAŠČE 71,33
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135 VIDEM 72,25
136 VIPAVA 75,14
137 VITANJE 55,52
138 VODICE 66,67
139 VOJNIK 65,34
140 VRHNIKA 66,12
141 VUZENICA 59,5
142 ZAGORJE OB SAVI 64,52
143 ZAVRČ 74,22
144 ZREČE 65,05
146 ŽELEZNIKI 61,76
147 ŽIRI 65,89
148 BENEDIKT 64,13
149 BISTRICA OB SOTLI 64,19
150 BLOKE 75,64
151 BRASLOVČE 62,5
152 CANKOVA 69,7
153 CERKVENJAK 66,47
154 DOBJE 60,59
155 DOBRNA 59,53
156 DOBROVNIK 78,2
157 DOLENJSKE TOPLICE 68,9
158 GRAD 74,07
159 HAJDINA 81,27
160 HOČE-SLIVNICA 69,68
161 HODOŠ 77,42
162 HORJUL 65,37
163 JEZERSKO 61,54
164 KOMENDA 70,99
165 KOSTEL 75
166 KRIŽEVCI 67,87
167 LOVRENC NA POHORJU 68,72
168 MARKOVCI 76,11

169 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU 71,79

170 MIRNA PEČ 64,23
171 OPLOTNICA 65,96
172 PODLEHNIK 71,55
173 POLZELA 61,56
174 PREBOLD 69,62
175 PREVALJE 59,07
176 RAZKRIŽJE 72,54
177 RIBNICA NA POHORJU 56,14
178 SELNICA OB DRAVI 66,45
179 SODRAŽICA 70,73
180 SOLČAVA 52,24
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181 SVETA ANA 66,3

182 
SVETI ANDRAŽ V SLOV. 
GORICAH 67,69

183 ŠEMPETER-VRTOJBA 83,91
184 TABOR 65,57
185 TRNOVSKA VAS 63,68
186 TRZIN 77,14
187 VELIKA POLANA 77,17
188 VERŽEJ 63,89
189 VRANSKO 62,07
190 ŽALEC 67,14
191 ŽETALE 65,48
192 ŽIROVNICA 76,92
193 ŽUŽEMBERK 65,98
194 ŠMARTNO PRI LITIJI 64,16
195 APAČE 68,61
196 CIRKULANE 75,66
197 KOSTANJEVICA NA KRKI 70,41
198 MAKOLE 69,97
199 MOKRONOG-TREBELNO 63
200 POLJČANE 67,32
201 RENČE-VOGRSKO 75,99
202 SREDIŠČE OB DRAVI 75
203 STRAŽA 73,2

204 
SV. TROJICA V SLOV. 
GORICAH 71,53

205 SVETI TOMAŽ 71,39
206 ŠMARJEŠKE TOPLICE 72,73
207 GORJE 69,94
208 LOG-DRAGOMER 70,89
209 REČICA OB SAVINJI 64,74

210 
SVETI JURIJ V SLOV. 
GORICAH 69,21

211 ŠENTRUPERT 65,91
212 MIRNA 70,77
213 ANKARAN 72,5

  Slovenija 69,09
 
 

Vir: MKGP, Register kmetijskih gospodarstev, 9. 12. 2020 
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Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev

 
 
 

 

Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev 
 
MEJNIKI 
1. Vzpostavitev knjigovodstva V KOLIKOR ŠE NI VZPOSTAVLJENO NA VLAGATELJEVO IME 

OZIROMA V KOLIKOR ŠE NI V PREDPISANI OBLIKI 
2. Izpolnitev prvega mejnika ali cilja iz poslovnega načrta V KOLIKOR ŽE VODI PREDPISANO 

KNJIGOVODSTVO 
3. Zaposlitev V KOLIKOR JO NAČRTUJE 
4. Vzpostavitev aktivnega kmeta OBVEZNO 
 
1. CILJ: POVEČANJE OBSEGA PROIZVODNIH KAPACITET (V primeru, ko upravičenec načrtuje 
povečanje proizvodnih kapacitet v živinoreji, mora zagotoviti ustrezno povečanje obsega površin oziroma 
zagotoviti odkup presežnih količin živinskih gnojil, kar mu omogoča, da ne preseže letne količine dušika iz 
živinskih gnojil na ravni kmetije v količini 170 kg N/ha. V primeru, ko upravičenec načrtuje povečanje 
proizvodnih kapacitet v rastlinski pridelavi, je zavezan upoštevati zadevno zakonodajo glede stanja voda.) 
1.1. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete ha PKP 
1.2. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete št. GVŽ 

istovrstnih živali 
1.3. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete št. čebeljih 

družin 
1.4. Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v živinoreji 

(novogradnja, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje) 
1.5. Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v živinoreji (nakup 

opreme) 
1.6. Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v rastlinski pridelavi 

(novogradnje, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje) 
1.7. Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v rastlinski pridelavi 

(nakup opreme) 
1.8. Novogradnje, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje objektov za predelavo v okviru dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije 

1.9. Nakup opreme za predelavo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je 
kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 

1.10. Izboljšanje infrastrukture (ureditev dvorišč ter cestnih priključkov kmetijskega gospodarstva na javno 
infrastrukturo) 

1.11. Izboljšanje infrastrukture (ureditev vodnih oziroma vodovodnih priključkov kmetijskega gospodarstva 
na javno infrastrukturo) 

1.12. Izboljšanje infrastrukture (ureditev energetskih priključkov kmetijskega gospodarstva na javno 
infrastrukturo) 

1.13. Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, kamor sodijo zlasti pripravljalna dela, 
zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela in zaključna dela. Povečanje 
upravičenosti pri rabi 1320 ali sprememba rabe iz neupravičene v upravičeno. 

 
2. CILJ: POVEČANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 
2.1. Povečanje prihodka iz kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je 

kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije za najmanj 10 %. 
2.2. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme. 
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3. CILJ: OHRANITEV KMETIJSKE PROIZVODNJE 
3.1. Ohranjanje kmetijske proizvodnje glede na vstopne ha PKP (velja samo za kmetijska gospodarstva, 

ki imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju v območjih Natura 2000, Vodovarstvena 
območja, OMD, zavarovana območja). 

 
4. CILJ: TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV (PRODAJNE POTI) – le če nosilec te prodajne poti še 
ne uporablja 
4.1. Prehod na neposredno trženje (tržnica, na domu, od vrat do vrat, spletna prodaja). 
4.2. Prehod na odkup prek zadruge. 
 
5. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA INOVACIJE 
5.1. Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami. 
5.2. Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike. 
5.3. Povečanje vrst tržnih proizvodov (poslovni izid (prihodek – spremenljivi stroški) ali pokritje tržnega 

proizvoda mora biti najmanj 500 EUR/leto). 
5.4. Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne 

in programske opreme). 
5.5. Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih (sortnih, 

fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno). 
 
6. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA OKOLJE (Rabljena mehanizacija in 
oprema ne smeta biti starejši od 10 let.) 
6.1. Preusmeritev kmetijskega gospodarstva iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za 

kmetijska gospodarstva, ki še niso vključene v ekološko kmetijstvo ali se še preusmerjajo). 
6.2. Uvedba ali posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali – prosta reja, ureditev izpustov ipd. – in 

prilagoditev hlevov za ukrep ekološko kmetijstvo in dobrobit živali. 
6.3. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje plevelov in 

škodljivih organizmov ter specialne kmetijske mehanizacije za konzervirajočo obdelavo tal in 
specialno obdelavo tal. 

6.4. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje zanosa FFS in 
razkuževanje semena. 

6.5. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme za ekološko kmetijstvo 
(velja za kmetijska gospodarstva, ki so vključene v ekološko kmetijstvo ali so še v preusmeritvi). 

6.6. Vključitev v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila – KOPOP (velja za kmetijska gospodarstva, ki 
še niso vključene v ta ukrep). 

6.8. Prilagajanje kmetijskega gospodarstva na zahteve kmetovanja na okoljsko občutljivih območjih 
(vodovarstvena območja, Natura 2000; velja za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v ta območja 
ali povečujejo delež površin v upravljanju v teh območjih za najmanj 10 %). 
6.9. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih (velja za 
kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 1 ha KZU v območju GO). 
6.10. Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 1 ha). 
6.11. Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v obsegu najmanj 
1 ha). 
6.12. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi 
fitofarmacevtskih sredstev. 
6.13. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi 
mineralnih gnojil. 
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6.14. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme za neposredno aplikacijo gnojil v 
tla. 
6.15. Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva – zbiranje meteorne 
vode v kapaciteti najmanj 10 m3 . 
6.16. Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva – ureditev bioloških 
in drugih čistilnih naprav. 
6.17. Učinkovita raba energije (uvedba ali posodobitev objektov, namenjenih kmetijski proizvodnji ali 
dopolnilni dejavnosti, katere končni proizvod je proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
– energetska sanacija objektov). 
6.18. Nakup opreme, namenjene učinkoviti rabi energije za ogrevanje objektov, v katerih poteka 
kmetijska proizvodnja (na primer peči na sekance, toplotne črpalke ipd.). 
6.19. Odprava zaraščanja ter sprememba vrste rabe GERK iz 1411 v upravičeno rabo, ki se upošteva za 
preračun PKP v skladu s pravilnikom, ki ureja RKG. 
 
7. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA PODNEBNE SPREMEMBE 
7.1. Nakup in postavitev rastlinjakov v obsegu najmanj 100 m2 . 
7.2. Nakup opreme za rastlinjake. 
7.3. Ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme. 
7.4. Uvedba vrst in sort rastlin na njivskih površinah, ki bolje prenašajo bolezni, škodljivce, pozebo in 

sušo, v obsegu najmanj 0,5 ha. 
7.5. Uvedba ali posodobitev nasadov sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje prenašajo bolezni, 

škodljivce, pozebo in sušo, v primeru intenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,2 ha oziroma v 
primeru ekstenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,5 ha. 

7.6. Uvedba ali posodobitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne 
mreže proti ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 0,2 ha. 

 
8. CILJ: PRILAGODITEV NA STANDARDE UNIJE, ČE JE PRILAGODITEV IZVEDENA V 24 MESECIH 
OD VZPOSTAVITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 
8.1. Uvedba ali posodobitev objektov za skladiščenje živinskih gnojil. 
8.2. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in opreme za izločke živine. 
8.3. Nakup zaščitne varovalne opreme in opreme za varnost pri delu. 
 
9. CILJ: SODELOVANJE IN DVIG KAKOVOSTI PROIZVODOV 
9.1. Vključitev v skupino ali organizacijo proizvajalcev. 
9.2. Vključitev v sheme kakovosti hrane. 
9.4. Vključitev v članstvo zadruge. 
9.5. Vključitev v izvajanje kolektivnih naložb. 
 
10. CILJ: USPOSABLJANJE, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
10.1. Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti. 
10.2. Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z dejavnostjo iz preostalih razvojnih 

ciljev poslovnega načrta, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali raznimi 
drugimi dokazili. 

10.3. Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z računalništvom, v obsegu najmanj 
50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili. 

10.4. Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih s tujimi jeziki, v obsegu najmanj 
50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili. 
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11. DRUGI CILJI, POVEZANI S KMETIJSKO DEJAVNOSTJO ALI DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO, 
KATERE PROIZVOD JE PROIZVOD IZ PRILOGE I K POGODBI O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE 
11.1. Drugi cilji, ki jih navede upravičenec. 
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Št. 094-1/2021 Ob-1148/21

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije 
na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona o na-
gradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni 
list RS, št. 56/94 in 22/18) ter 11. člena Pravilnika o delu 
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva 
št. 0070-106/2010 z dne 6. 1. 2011, 0070-4/2015/4 
z dne 28. 1. 2015, 00700-1/2016/6 z dne 26. 1. 2016 
ter 0070-55/2018/1 z dne 16. 11. 2018 (v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik o delu odbora), objavlja

javni razpis
za podelitev nagrad Republike Slovenije  

na področju šolstva za leto 2021
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje na-

grad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadalj-
njem besedilu: odbor).

2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov 
kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na 
področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: nagrade).

3. Splošno o nagradah:
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji 

in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju 
pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobra-
ževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozi-
tivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo 
odnosov v šoli.

Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za ži-
vljenjsko delo.

4. Pogoji za podelitev:
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica), skupina 

posameznikov (v nadaljnjem besedilu: skupina), zavod 
ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobra-
ževanja: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, glas-
benega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in 
mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, 
izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, di-
jaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov ma-
džarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, 
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji 
in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega 
jezika in kulture za Slovence po svetu, oziroma drugega 
področja vzgoje in izobraževanja.

Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenj-
sko delo, če je na posameznem področju deloval(-a) 
najmanj 30 let.

Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija 
lahko dobi isto vrsto nagrade samo enkrat. Oseba, ki je 
bila že nagrajena za izjemne dosežke kot član skupine, 
je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar le za 
življenjsko delo.

Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, 
ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.

5. Kriteriji za dodelitev nagrad:
5.1. Nagrada za življenjsko delo se lahko podeli 

posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja 
deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispe-
val h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na 
področju vzgoje in izobraževanja, tako da:

– njegovi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli 
dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma štu-
diju ali na domačih in tujih tekmovanjih;

– dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, 
svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskoval-
nem delu;

– se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, 
podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega stro-

kovnega izpopolnjevanja učiteljev, vzgojiteljev ali drugih 
strokovnih delavcev.

5.2. Nagrada za izjemne dosežke se lahko podeli 
posamezniku, ki je z izjemnim dosežkom oziroma do-
sežki pomembno prispeval h kakovosti in razvoju po-
dročja vzgoje in izobraževanja, tako da:

– so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri 
organizaciji in razvoju področja, prepoznani in potrjeni 
tudi v širši strokovni javnosti;

– je napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je stro-
kovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvir-
nega oziroma je pripravil več učnih pripomočkov, ki so 
bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju 
vzgoje in izobraževanja;

– je v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno 
izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobra-
ževanja in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo 
k razvoju vzgoje in izobraževanja.

Kriteriji iz točke 5.2. se smiselno uporabljajo tudi, če 
se nagrada za izjemne dosežke podeli skupini, zavodu 
ali drugi organizaciji s področja vzgoje in izobraževanja.

6. Predlagatelj
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in 

pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati pode-
litve posmrtne nagrade.

Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma sku-
pine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje.

7. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov stalnega 

bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove stalnih bi-

vališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natan-

čen opis dejavnosti,
– pisna vsebinska utemeljitev (1–3 tipkane strani) 

z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in 

v njem navede:
– kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a) področje 

vzgoje in izobraževanja na katerem deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata 

odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in 
okolja;

– skrajšano bibliografijo kandidata(-ke) na največ 
dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnej-
ših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.

Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko 
podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj 
o kandidatu(-ki). Pri prijavah za nagrado organizaciji 
odbor pričakuje, da bodo v predlogu opisane dejavnosti 
organizacije, ki ne sodijo med redne delovne naloge.

9. Postopek
Postopek izbire kandidatov za nagrade bo potekal 

v skladu s pravilnikom o delu odbora.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 

za življenjsko delo.
10. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na 

spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport http://www.mizs.gov.si/. Dodatne informacije do-
bite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta rosanda.le-
nart@gov.si.

11. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predla-
gatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in 
z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na 
področju šolstva«. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo 
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ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva 
prispeli do srede, 26. 5. 2021, do 13. ure.

Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne 
bo odpiral in ne bodo obravnavane.
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije

na področju šolstva

Št. 5100-2/2021-2 Ob-1182/21
Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postop-

kih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 
78/20 in 145/20, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 
v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – 
ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), 
Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, 
izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Francije (Uradni list RS, MP, 
št. 4/93), Protokola 27. zasedanja slovensko-francoske 
mešane komisije za izbiro projektov programa PROTEUS 
(podpisanega 10. novembra 2020) ter v skladu z Meto-
dologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečišče-
no besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 
št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 
z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 
št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019, št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 
št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, št. 6319-2/2013-58 
z dne 18. 5. 2020, št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 
št. 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, št. 6319-2/2013-61 
z dne 30. 11. 2020 in št. 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 
(v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Francosko republiko v okviru Programa 

PROTEUS v letih 2022 in 2023
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov sloven-

skih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenorazi-
skovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: bilateralne 
projekte) v letih 2022 in 2023 na vseh raziskovalnih 
področjih.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slove-
nija in Francoska republika. Bilateralni projekti trajajo 
dve leti.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organiza-

cije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razi-

skovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih 
raziskovalcev, ki ju vodi agencija,

– izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravil-
nikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavlja-
nje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega pro-
jekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik 
o pogojih za vodje) in

– imajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskova-
nja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sode-
lovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju 
raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financi-
ranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko 
republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev 
in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev 
v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in fran-
coskih raziskovalcev na razpise programov Evropske 
unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale med-
narodne razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta 

mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega pro-
jekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika 
o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Za posa-
meznega vodjo bilateralnega projekta lahko prijavno 
vlogo odda le en prijavitelj. Vsi navedeni dokumenti so 
sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na 
spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa 
metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znan-
stvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z dru-
gimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega 
števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora 
vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: 
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih 
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v za-
dnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali 
samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri 
izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta 
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno 
obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raz-
iskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje 
podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz 
naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumenti-
rane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma dru-
gih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdra-
vstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskoval-
ne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje 
upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega 
dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če prijavljeni 
vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil za-
poslen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati 
zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let 
v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti dalj-
šo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju 
vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, 
navedene v prijavi.

Med sodelujoče raziskovalce v Republiki Sloveniji 
se mora vključiti vsaj enega doktorskega študenta ali 
raziskovalca, pri katerem od njegovega zagovora pr-
vega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata) v skladu z osmim odstavkom 
136. člena Pravilnika o postopkih.

Pogoje agencija preveri na dan zaključka javnega 
razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raz-
iskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vod-
ja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na 
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način, kot ga določata pristojni instituciji. Kontak-
tna oseba na francoski strani je ga. Valentine Morel 
(e-mail: valentine.morel@institutfrance).si, spletna 
stran pa je http://www.institutfrance.si/partenariats- 
phc-proteus.2.html. Za vsako sodelovanje s Francosko 
republiko v okviru programa PROTEUS so raziskovalci 
dolžni upoštevati Navodila za dobro prakso (Guideline 
of good practices PHC France-Slovenia), ki so v angle-
škem jeziku objavljena na spletni strani agencije in so 
sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Prednostni merili in postopek za izbiro prijav za 
sofinanciranje

Prednostno merilo glede obveznega deleža bilate-
ralnih projektov (20 %) se upošteva pri prijavah, katerih 
vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora prvega doktorata).

Prednost pri izboru bodo imele tudi prijave, katerih 
vodje niso imeli odobrenih bilateralnih projektov s Fran-
cosko republiko iz zadnjih dveh razpisov (2020–2021 in 
2021–2022).

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija v skla-
du s 138. členom Pravilnika o postopkih ovrednoti le 
prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s tem 
javnim razpisom.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav 
s pripadajočimi ocenami, pri čemer razvrsti prijave po 
sledečem vrstnem redu:

– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih 
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovo-
ra prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva 
se leto zagovora prvega doktorata), po padajočem vr-
stnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za 
znanstveno publicirano uspešnost vodje bilateralnega 
projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena 
Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: A1),

– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile predno-
stnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem 
vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicira-
no znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, 
ki se določi na podlagi ocene A1,

– na predlog seznama prijav se na koncu, ločeno 
od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne 
izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda 
slovenskemu delu slovensko-francoske mešane komisi-
je za izbiro projektov programa PROTEUS (v nadaljeva-
nju: Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile odda-
ne v obeh državah. Slovenska stran si bo prizadevala, 
da bo med izbranimi bilateralnimi projekti vsaj 20 % bila-
teralnih projektov, katerih vodje so raziskovalci, pri kate-
rih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več 
kot pet let. Na podlagi odločitve Meddržavne komisija za 
znanstveno in tehnološko sodelovanje bo direktor agen-
cije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega 
se bodo prijaviteljem izdala obvestila.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 
bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega jav-
nega razpisa v celotni razpisni dobi 2022–2023 znaša 
okvirno 40.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2022–2023 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

V skladu z dogovorom obeh držav, vsaka država 
sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

Agencija bo sofinancirala slovenskim raziskoval-
cem obiske v Francoski republiki, in sicer:

a. mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj 
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa;

b. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja 
raziskovalne organizacije v Francoski republiki. V prime-
ru poti z letalom tudi javni prevoz od letališča do kraja 
namestitve oziroma raziskovalne organizacije;

c. stroške namestitve do največ 100 EUR dnevno 
za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, 
pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno;

d. dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, 
ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja 
v tujino.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za 
zdravstveno zavarovanje svojih raziskovalcev.

8. Čas izvajanja javnega razpisa.
Obdobje realizacije predmeta javnega razpisa 

je predvidoma od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 

obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, mo-
rata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava na javni 
razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu 
ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2021.

9. 1. Tiskana prijava
Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigo-

sano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na 
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne-
ga sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko 
republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2022 
in 2023«, z obveznim nazivom in naslovom prijavitelja 
na ovojnici, na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

9. 2. Elektronska prijava
Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: 

PROTEUS@arrs.si.
Elektronska oblika prijavnega obrazca ARRS-MS-BI- 

FR-PROTEUS-JR-Prijava/2021 mora biti poimenovana: 
ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2021-Pr.doc, 
kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji.

9.3. Rok za oddajo prijav
Elektronska prijava je pravočasna, če je oddana 

na elektronski naslov: PROTEUS@arrs.si do vključno 
22. aprila 2021, do 15. ure.

Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na 
naslov agencije do 22. aprila 2021, do 15. ure. Kot pra-
vočasne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 22. aprila 
2021, do 15. ure, kjer pri datumu veljata datum in ura na 
poštnem žigu ovojnice.

9. 4. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se 
prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če 
je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki 
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta jav-
ni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 28. aprila 2021 ob 10. uri v prostorih agencije.
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11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in 
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni 
strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji 
pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik 
od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Št. 6101-1/2021-5 Ob-1149/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti objavlja

obvestilo
o objavi Javnega dvoletnega razpisa za izbor 

kulturnih projektov vrhunskih skupin na 
področju zborovske in folklorne ljubiteljske 

kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2021 in 2022 
sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

(v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2021/2022)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča za-

interesirane prijavitelje, da z 29. januarjem 2021 od-
pira javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov 
vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2021 in 
2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
(oznaka razpisa VPR-2021/2022).

Razpis bo trajal od 29. 1. 2021 do 1. 3. 2021.
Besedilo razpisa in prijavni obrazci bodo objavljeni 

z dnem odprtja razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si) 
oziroma v aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1180/21
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstve-

nega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečišče-
no besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 
106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 107/17, 
64/18 in 4/20) ter Sklepa o planu zdravstvenega leto-
vanja otrok in šolarjev za leto 2021 ter izvedbi javnega 
razpisa za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj 
otrok in šolarjev v letu 2021, Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije objavlja

javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok 

in šolarjev v letu 2021
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in 
strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili 
večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje zdravstve-
nega letovanja otrok in šolarjev.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so 

registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v na-
daljnjem besedilu: Zavod) ne bo izbral organizatorja:

– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugoto-
vljene hujše nepravilnosti ali če je za izvedbo letovanja 
pooblastil osebo, ki je takšnega organizatorja zastopala 
v preteklosti;

– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovlje-
ne nepravilnosti v zvezi z organizacijo zdravstvenega 
letovanja.

Šteje se, da vlagatelj iz prejšnjih dveh alinej ne 
izpolnjuje pogojev za kandidiranje na tem razpisu, če 
ima neporavnane obveznosti do Zavoda iz preteklih 
razpisov za organiziranje zdravstvenega letovanja otrok 
in šolarjev.

III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, 
v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za 
sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev 
znaša v letu 2021 1.846.149,60 EUR. Sredstva, dode-
ljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do 
31. 12. 2021.

IV. Merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki 
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so po 
naslednjem vrstnem redu:

1. Zagotovitev nižjega prispevka staršev.
2. Zagotovitev zdravstvenega letovanja na morju.
3. Zagotovitev zdravstvenega letovanja za enak 

obseg sredstev za večje število otrok in šolarjev, dolo-
čenih v Sklepu o planu zdravstvenega letovanja otrok 
in šolarjev za leto 2021 in izvedbi javnega razpisa za 
izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in 
šolarjev v letu 2021.

V. Splošni pogoji:
1. Zavarovanim osebam bodo zagotovljene pravice 

v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: 
Pravila).

2. Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev ne bo 
krajše od 7 dni.

3. Izbor otrok in šolarjev bodo opravili osebni zdrav-
niki otroškega in šolskega dispanzerja skladno z določili 
tega razpisa.

4. Organizator bo razpolagal z zadostnimi kapacite-
tami za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev.

5. Otrokom in šolarjem bo zagotovljena prehrana, 
pripravljena po veljavnih standardih.

6. V okviru letovanja bodo zagotovljene načrtovane 
zdravstveno vzgojne dejavnosti in program za rekreacijo 
in športne dejavnosti.

7. Organizator bo zagotovil ustrezno zdravstveno 
osebje.

8. Organizator bo zagotovil prevoz otrok in šolarjev 
na/iz zdravstvenega letovanja.

9. Cena vključuje vse stroške, ki so vezani na or-
ganizacijo in izvedbo zdravstvenega letovanja otrok in 
šolarjev (stroške polnega penziona, programa, zdra-
vstvene oskrbe, stroške kolektivnega zavarovanja, stro-
ške prevoza itd.).

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po 

pošti, osebno najkasneje do 10. 2. 2021, do 12. ure, ali 
priporočeno po pošti najkasneje do 10. 2. 2021.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena 
v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj 
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu napisan naziv in naslov 
pristojne območne enote Zavoda. Naslove območnih 
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enot najdete na www.zzzs.si, v Telefonskem imeniku 
Slovenije, po tel. 30-77-200.

(primer naziva in naslova: Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

Območna enota Ljub ljana
Miklošičeva c. 24
1000 Ljub ljana).
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno:
»Ne odpiraj – Vloga za javni razpis – Zdravstveno 

letovanje otrok in šolarjev«
– v levem zgornjem kotu:
naziv in naslov vlagatelja.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo 

vlog, nosijo organizatorji sami. Območna enota Zavoda 
oziroma Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te 
stroške, ne glede na potek in izid postopka. Če vloga ne 
bo označena na navedeni način, Zavod ne prevzema 
nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne vloge 
ali njeno prezgodnje odpiranje.

VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna 

označenost ovojnine in formalna popolnost prispelih 
vlog.

Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neod-
prte vrnjene vlagateljem.

Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozva-
ni k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna 
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva 
k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da 
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.

Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine 
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manj-
kajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno 
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski 
pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.

Vloga, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z raz-
pisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo za-
vržena.

Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne 
bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije 
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in 
splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval, 
temveč jo bo zavrnil.

Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, for-
malno popolne in ustrezne vloge.

VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.

Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo 
s pristojno območno enoto Zavoda pogodbo za sofinan-
ciranje programa zdravstvenega letovanja za leto 2021.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je or-
ganizator dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do 
dneva vračila.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je 
od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog 
dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo 
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na pristojni ob-
močni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva 
cesta 24, Ljub ljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak 
delovni dan Zavoda v času uradnih ur.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za 
dodatno pojasnilo najkasneje do 5. 2. 2021.

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na 
elektronski naslov:

– pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom 
»Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok 
in šolarjev« ali

– darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – 
Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-1181/21
Na podlagi 50., 51. in 53. člena Pravil obveznega 

zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 
– prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 
44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 
30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 
107/17, 64/18 in 4/20) ter Sklepa o planu skupinske ob-
novitvene rehabilitacije za leto 2021 in izvedbi javnega 
razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene 
rehabilitacije v letu 2021, objavlja Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene 

rehabilitacije v letu 2021
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev 

(v nadaljevanju tudi vlagateljev) skupinske obnovitvene 
rehabilitacije:

– za zavarovane osebe s paraplegijo;
– za zavarovane osebe s paralizo;
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;
– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišič-

nimi boleznimi;
– za zavarovane osebe in otroke s cerebralno pa-

ralizo;
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generali-

zirane psoriaze;
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, 

sladkorno boleznijo in fenilketonurijo;
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je, da se zavarovancem 

omogoči sofinanciranje skupinske obnovitvene reha-
bilitacije.

II. Pogoji za udeležbo vlagatelja, ki je organizator 
obnovitvene rehabilitacije

Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so 
registrirani v skladu z Zakonom o društvih.

Za pravice iz 50. in 51. člena Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Pra-
vila) mora biti vlagatelj reprezentativna invalidska orga-
nizacija, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, ki 
ureja invalidske organizacije, in je hkrati interesno zdru-
ženje po medicinski diagnozi iz 50. oziroma 51. člena 
Pravil, za katero organizira skupinsko rehabilitacijo ozi-
roma skupinsko usposabljanje (prvi odstavek 53. člena 
Pravil).

Če za posamezno medicinsko diagnozo iz 50. ali 
51. člena Pravil reprezentativna invalidska organizacija 
iz prejšnjega odstavka ne obstaja ali se ne prijavi na jav-
ni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: Zavod) za izbiro organizatorjev 
pravic iz prejšnjega odstavka, je lahko vlagatelj za izbiro 
organizatorja humanitarna organizacija za kronične bol-
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nike za posamezno medicinsko diagnozo, ki ji je priznan 
ta status v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne or-
ganizacije, in je hkrati interesno združenje za kronično 
bolezen iz 50. oziroma 51. člena Pravil, za katero orga-
nizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko uspo-
sabljanje (drugi odstavek 53. člena Pravil).

III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje, 
v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za 
sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabi-
litacije znaša v letu 2021 3.702.351,57 EUR. Sredstva 
morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.

IV. Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju vlog 
in izbiri organizatorjev

1. Zagotovitev višjega števila udeležencev glede 
na planirano število ob določenih sredstvih: 0–2 točki.

Po tem merilu se bo vrednotilo število udeležencev, 
ki jim bo izbrani vlagatelj omogočil koriščenje skupinske 
obnovitvene rehabilitacije. Največje možno število točk 
je dve.

število udeležencev število točk
do 30 % glede na plan Zavoda 0
od 31 % do 70 % glede na plan Zavoda 1
71 % in več glede na plan Zavoda 2

2. Zagotovitev programa rehabilitacije, ki bo celovit 
in bo vključeval optimalni delež fizikalne terapije in ak-
tivnosti za socialno vključenost: 0–3 točke.

Po tem merilu se bo vrednotilo število in pogostost 
storitev fizikalne terapije, ki jih bo izbrani vlagatelj omo-
gočil uporabnikom skupinske obnovitvene rehabilitacije. 
Največje možno število točk je tri.

pogostost fizioterapije število točk
5 krat v 7 dneh 1
6 krat v 7 dneh 2
7 krat v 7 dneh 3

3. Predložitev priporočila ustreznih klinik, inštitutov 
ali drugih zdravstvenih zavodov, oziroma priznanih stro-
kovnjakov s področja medicine, da je vlagatelj primeren 
za organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije. Po 
tem merilu bo vlagatelj, ki bo priložil vsaj eno priporoči-
lo, pridobil eno točko. Več priporočil ne prinaša večjega 
števila točk.

Priloženo priporočilo število točk
da 1
ne 0

V primeru, da zberejo vlagatelji enako število točk 
ali da vlagatelj ponudi večje število udeležencev, kot 
je predvideno, se program razdeli po sorazmerni struk-
turi števila prijavljenih udeležencev.

V. Splošni pogoji
1. Zavarovanim osebam se mora zagotavljati pravi-

ce v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.

2. Izbira udeležencev skupinske obnovitvene reha-
bilitacije ne bo pogojevana s članstvom v društvu.

3. Udeleženci skupinske obnovitvene rehabilitacije 
morajo biti izbrani izključno s triažo. Posamezni udeleže-
nec skupinske obnovitvene rehabilitacije ima lahko hkra-
ti samo enega spremljevalca ali osebnega asistenta.

4. Organizator mora v postopku izbire zavarovan-
cev imeti ustanovljeno komisijo za pritožbe.

5. Za udeležbo na skupinski obnovitveni rehabilita-
ciji organizator ne sme zahtevati napotnice ali delovnega 
naloga izbranega osebnega zdravnika.

6. Organizator mora zagotoviti ustrezno vodenje, ki 
ga strokovno izvaja ustrezna klinika ali inštitut ali drug 
zdravstveni zavod.

7. Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske 
obnovitvene rehabilitacije mora izpolnjevati zahteve za 
organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije:

a) zagotoviti izvajanje skupinske obnovitvene reha-
bilitacije z namenom ohranjanja ali izboljšanja telesne 
zmogljivosti, pridobivanje socialnih in življenjskih veščin

b) zagotoviti izvajanje individualne in skupinske 
obravnave, ki ima za cilj utrjevanje zavesti o pomemb-
nosti neodvisnega življenja in kompleksno bio-psihoso-
cialno rehabilitacijo oseb

c) zagotoviti skupinsko obnovitveno rehabilitacijo 
v okolju brez gibalnih ovir, opremljenem s potrebno ne-
govalno opremo, kot so npr. stropna dvigala, električne 
postelje, prilagojene sanitarije in z namensko zdravstve-
no opremo

d) zagotoviti prvi zdravniški pregled, ki vključuje 
oceno bolnikovih funkcijskih sposobnosti ob prihodu na 
skupinsko obnovitveno rehabilitacijo, fizioterapevtsko 
testiranje in dokumentiranje, individualno in skupinsko 
balneofizikalno terapijo in kontrolni zdravniški pregled 
z odpustnim pismom oziroma oceno bolnikovih funkcij-
skih sposobnosti ob odpustu

e) zagotoviti asistirane vaje, skupinske vaje, aktivno 
vadbo, različne vrste protibolečinskih terapij, izvajanje 
tehnik psihofizične relaksacije

f) zagotoviti ustrezni strokovni kader, ki ga sesta-
vljajo zdravniki, fizioterapevti, medicinske sestre, bolni-
ške negovalke in ostalo pomožno osebje

g) zagotoviti poleg odobrenih osebnih spremljeval-
cev tudi 24-urno dežurno službo

h) zagotoviti strokovna predavanja za udeležence 
skupinske obnovitvene rehabilitacije in njihove spre-
mljevalce, kako ohranjevati zdravje z ustreznimi vajami 
v domačem okolju, kako izbirati ustrezne ortopedske in 
tehnične pripomočke, kako prilagajati pogoje bivanja na 
domu, kako spoznavati sprožilce bolezni in kako se jim 
izogniti, kaj lahko oseba sama naredi na področju pre-
hrane, psihične stabilnosti, o sodelovanju in vključevanju 
v socialno okolje.

Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske 
obnovitvene rehabilitacije za otroke s cerebralno para-
lizo, presnovnimi motnjami ali celiakijo bo poleg zgoraj 
navedenih pogojev zagotovil tudi:

i) da bo osnovna vsebina programa za otroke s ce-
rebralno paralizo zajemala timsko diagnostično obrav-
navo, vsakodnevne individualne obravnave pri razvoj-
nem nevrofizioterapevtu oziroma strokovnjaku druge 
specialnosti, skupinske psihosocialne obravnave in dru-
žabne aktivnosti, sprostitvene in rekreativne dejavnosti 
za otroke in starše, šolo za starše – usposabljanje za 
»koterapevtsko« delo z otrokom doma, s pomočjo vaj, 
demonstracij, predavanja in pogovori o cerebralni para-
lizi, otrokovem razvoju, igri, komunikaciji, negi – s pomo-
čjo strokovnega tima ter zunanjih sodelavcev, organiziral 
učne delavnice za otroke o možnostih nadaljnjega šola-
nja in izbiri poklica

j) da bodo strokovne programe za otroke s cere-
bralno paralizo pripravili vodje strokovnih timov izhajajoč 
iz slovenske doktrine rehabilitacije otrok s cerebralno 
paralizo ter večletnih izkušenj izvajanja zdravstveno-te-
rapevtskih kolonij

k) da bo osnovna vsebina programa za otroke 
s presnovnimi motnjami omogočila vaje o vodenju bole-
zni (odvzem krvi, delo z aparatom za merjenje sladkorja 
v krvi, določitev krvnega sladkorja), predavanje zdrav-
nika, medicinske sestre o pomenu inzulina v človeškem 
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telesu, prebavi in presnovi hranil, o kroničnih zapletih 
bolezni, o pravilni aplikaciji inzulina, o pomenu higiene, 
nege nog ...

l) različne proste aktivnosti skozi katere se otroci 
učijo samostojnosti pri oblačenju, hranjenju, osebni hi-
gieni in drugih vsakodnevnih opravilih

m) v okviru programa skupinske obnovitvene re-
habilitacije za otroke s celiakijo vzgojitelje, ki poznajo 
bolezen in obvladajo brezglutensko dieto

n) za starejše udeležence (šolarje, dijake) s celiaki-
jo »šolo celiakije« z zaključnim testom.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno 

po pošti na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub ljana, vlož-
išče, soba št. 51, osebno najkasneje do 10. 2. 2021, 
do 12. ure ali priporočeno po pošti najkasneje do 10. 2. 
2021.

Vloge za dodelitev sredstev morajo biti dostavljene 
v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj 
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:

– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1507 Ljub ljana;
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno:
»Ne odpiraj – Vloga za javni razpis skupinska ob-

novitvena rehabilitacija«;
– v levem zgornjem kotu:
naziv in naslov pošiljatelja.
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo 

vlog nosijo organizatorji sami. Zavod v nobenem prime-
ru ni odgovoren za te stroške, ne gleda na potek in izid 
postopka. Če vloga ne bo označena na navedeni način, 
Zavod ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno 
izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje.

VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna 

označenost ovojnic in formalna popolnost prispelih vlog.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo 

izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neod-
prte vrnjene vlagateljem.

Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozva-
ni k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna 
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva 
k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da 
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.

Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine 
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manj-
kajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno 
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski 
pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.

Vloga, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z raz-
pisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo za-
vržena.

Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne 
bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije 
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in 
splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval, 
temveč jo bo zavrnil.

Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, for-
malno popolne in ustrezne vloge.

VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s skle-
pom Upravnega odbora Zavoda obveščeni najpozneje 
v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.

Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo 
z Zavodom pogodbo za sofinanciranje skupinske obno-
vitvene rehabilitacije za leto 2021.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je or-
ganizator dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do 
dneva vračila.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dose-
gljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo na sedežu Zavoda, 
Miklošičeva cesta 24, Ljub ljana, v pritličju, vložišče, soba 
št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za 
dodatno pojasnilo najkasneje do 5. 2. 2021.

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo 
na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: 
»Pojasnila – Javni razpis – Skupinska obnovitvena re-
habilitacija 2021«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 67101-2/2021-JRS Ob-1140/21
Občina Brezovica, na podlagi 17. člena Zakona 

o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacio-
nalnem programu športa v Republiki Sloveniji za ob-
dobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), 10. člena 
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Brezovica, ki ga je sprejel 
Občinski svet Občine Brezovica na 23. redni seji dne, 
15. 2. 2018, Odloka o spremembi Odloka o postopku 
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 
v Občini Brezovica, ki ga je sprejel Občinski svet Občine 
Brezovica na 8. redni seji, dne 19. 12. 2019 in Letnega 
programa športa v Občini Brezovica za leto 2021, ki ga 
je sprejel Občinski svet Občine Brezovica na redni seji, 
dne 22. 10. 2020, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa  

v Občini Brezovica za leto 2021  
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JRS-21)
I. Naziv in sedež občine: Občina Brezovica, Trža-

ška 390, 1351 Brezovica.
II. Predmet javnega razpisa
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v ob-

čini v letu 2021 sofinancirajo naslednja področja:
– Športni programi:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

(ŠVOM prostočasno):
1.1.1. Promocijski športni programi
1.1.2. Šolska športna tekmovanja na občin-

skem, medobčinskem, regijskem in državnem nivoju.
1.1.3. Celoletni obstoječi športni programi za 

otroke in mladino (do 6, do 15 in do 19 let).
1.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih 

dnevih.
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):
1.3.1. Celoletni pripravljalni programi otrok (pri-

pravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
1.3.2. Celoletni tekmovalni programi otrok (tek-

movalni: 12/13 in 14/15 let),
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1.3.3. Celoletni tekmovalni programi mladine 
(tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).

1.3.4. Dodatni programi kategoriziranih športni-
kov mladinskega in perspektivnega razreda.

1.4. Kakovostni šport:
1.4.1. Uporaba športnih objektov za programe 

kakovostnega športa.
1.4.2. Dodatni programi kategoriziranih športni-

kov državnega razreda.
1.6. Športna rekreacija (RE):

1.6.1. Celoletni športnorekreativni programi.
1.7. Šport starejših (ŠSta):

1.7.1. Skupinska gibalna vadba starejših.
– Razvojne dejavnosti v športu:
1.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov.
– Organiziranost v športu:
1.2. Delovanje športnih društev.
– Športne prireditve:
1.3. Druge športne in promocijske prireditve.
III. Upravičenci izvajalci LPŠ
Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci 

LPŠ:
– športna društva in športne zveze, registrirane 

v Republiki Sloveniji;
– športna društva in športne zveze Slovencev v za-

mejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
– zavodi za šport po zakonu;
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejav-

nosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove;

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javnoveljavne programe;

– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za 
opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;

– zasebni športni delavci.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so na dan objave JR registrirani in imajo sedež 

v občini najmanj eno leto,
– imajo za prijavljene dejavnosti:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za 
opravljanje dela v športu;

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je raz-
viden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
dejavnosti;

– izvajajo športne programe, ki so predmet raz-
pisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 
60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne 
gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in 
je obseg izvajanja posameznega športnega programa 
v merilih drugače opredeljen;

– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o ude-
ležencih programa.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

V. Merila za vrednotenje področij športa in posebni 
pogoji JR

Na JR prispele vloge bodo vrednotene v skladu 
z določbami Odloka o postopku in merilih za sofinan-
ciranje letnega programa športa v Občini Brezovica 
in določbami LPŠ v Občini Brezovica za leto 2021, ki 
opredeljuje naslednje posebne pogoje JR:

Pravilo: »isti udeleženec samo v enem športnem 
programu istega izvajalca« se pri športnih programih 

Šolska športna tekmovanja, Celoletni obstoječi športni 
programi za otroke in mladino, Programi v počitnicah in 
pouka prostih dnevih, ne upošteva.

VI. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa: okvirna višina razpisa-
nih sredstev na JR znaša 110.000,00 €. Proračunska 
sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom 
o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 in LPŠ za 
leto 2021.

VII. Določitev obdobja, v katerem morajo biti do-
deljena javna sredstva porabljena: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2021 in 
izključno za namene, za katere bodo dodeljena.

VII. Prijave na javni razpis (vloge)
1. Vsebina prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obraz-

cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vsa zahtevana dokazila oziroma izjave, s ka-
terimi podpisnik le-teh jamči za izpolnjevanje pogojev. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot formalno po-
polna. Obrazcev iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno 
vsebinsko spreminjati.

Prijavitelji, ki bodo poslali oziroma oddali formal-
no nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. 
V dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma 
rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo prijavitelji 
upoštevati. Vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne 
bodo ustrezno dopolnili, ne bodo obravnavane. Takšne 
vloge bodo kot formalno nepopolne s sklepom zavržene.

2. Razpisni rok:
Rok za prijavo je do vključno 3. 3. 2021. Šteje se, 

da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji 
dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko 
ali oddana v tajništvu občine zadnji dan roka do 12. ure. 
Vloge, ki bodo prispele po roku za predložitev prijave, ne 
glede na način prispetja, ne bodo obravnavane. Takšne 
vloge bodo s sklepom zavržene in praviloma neodprte 
vrnjene pošiljatelju.

3. Način dostave vlog:
Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2021 

mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zra-
ven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno 
oddati na naslov: Občina Brezovica, Tržaška 390, 1351 
Brezovica. Na kuverti mora biti nalepljena izpolnjena 
ovojnica, ki je del razpisne dokumentacije.

Za prijave, ki bodo oddane po pošti in zaradi kakr-
šnihkoli razlogov ne prispejo v vložišče, Občina Brezo-
vica ne odgovarja.

4. Pravno obvestilo
Oddaja prijave (vloge) pomeni, da prijavitelj soglaša 

z vsemi pogoji in določili javnega razpisa ter sprejema 
in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe o sofinanciranju, 
ki je sestavni del razpisne dokumentacije, zato para-
firanega vzorca pogodbe o sofinanciranju ni potrebno 
priložiti prijavi/vlogi.

VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 
odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo 
JR in bo predvidoma dne 5. 3. 2021. Odpiranje vlog ne 
bo javno.

IX. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem 
bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Po končanem roku za oddajo vlog (prijav), bo stro-
kovna komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in 
bodo ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo 
vsebino. Prijavitelje, ki bodo oddali formalno nepopolne 
vloge, bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi. Vloge, 
ki v pozivnem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom 
zavržene. Formalno popolne vloge bo strokovna komi-
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sija ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri 
tem upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpol-
njevati. Na podlagi predloga upravičencev do finančnih 
sredstev, ki ga bo izdelala strokovna komisija, bodo 
izdane odločbe o izboru. Odločbe o izboru bodo izdane 
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. Prija-
vitelji imajo pravico do pritožbe, ki jo morajo vložiti v roku 
15 dni od prejema sklepa.

Upravičencem, ki jim bodo odobrena finančna sred-
stva, bodo poslane pogodbe o sofinanciranju. Upravi-
čenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino (oseb-
no ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema pogod-
be o sofinanciranju. V primeru, da upravičenec v danem 
roku ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil 
svojo vlogo za pridobitev sredstev.

X. Posredovanje informacij v zvezi z javnim razpi-
som in pridobitev razpisne dokumentacije

Informacije in navodila dobijo kandidati na Občini 
Brezovica:

Kontaktna oseba: Urban Acman, tel. 01/36-01-774, 
e-pošta: urban.acman@brezovica.si.

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo 
na Občini Brezovica, Oddelek za družbene dejavnosti, 
v času uradnih ur. Dokumentacija je na voljo tudi na 
spletni strani občine: www.brezovica.si.

Občina Brezovica

Št. 410-8/2021 Ob-1143/21

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), Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva 
in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko 
obdobje 2015–2021 (Uradni list RS, št. 78/15, z dne 
16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska 
Bistrica za programsko obdobje 2015–2021 (Uradni list 
RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. pri-
glasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20. 10. 2015 in 
7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči, z identifikacijsko 
številko sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA), z dne 
26. 2. 2016 objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2021

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sred-

stev (državnih pomoči) za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica 
v letu 2021:

– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter 
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 702/2014),

– drugi ukrepi – Podpora delovanju društev s podro-
čja kmetijstva in razvoja podeželja.

Okvirna višina razpisanih sredstev za razpisane 
ukrepe znaša 18.500,00 evrov in se dodeljujejo za posa-
mezne namene kot nepovratna sredstva, v obliki dotacij.

II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem 

razpisanemu ukrepu posebej.
Splošne določbe:
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 

se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

DDV ni upravičen strošek pri ukrepih razpisanih 
skladno s 14. in 17. členom Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014.

III. Nameni razpisa
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 

neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

Podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kme-

tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo – posoda-
bljanje kmetijskih gospodarstev: 6.000,00 evrov,

proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kme-
tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo – trajni 
nasadi: 1.500,00 evrov.

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 
in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev),

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugo-

dnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnja-

kov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje inten-
zivnih trajnih nasadov sadovnjakov.

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije,

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov,

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine,
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– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opra-
vljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 1),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) 
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na 
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pri-
dobitev pomoči,

– ponudbe oziroma predračuni za izvedbo načrto-
vane naložbe,

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– fotografije objekta, zemljišča, sadovnjaka pred 
pričetkom naložbe – stanje ob oddaji prijave na ta javni 
razpis,

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom in raz-
pisno dokumentacijo.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračun-

ska postavka 4001110 je 3.000 evrov,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračun-

ska postavka 4001111 je 750 evrov.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sa-

dovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali 

vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali 
oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 
1240, 1180) ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

– 200 m2 pro izvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321).
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kme-

tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo – pašniki: 
3.000,00 evrov.

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-
skih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo,
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opra-
vljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 2),
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– fotografije zemljišča pred pričetkom investicije – 

stanje ob oddaji prijave na ta javni razpis.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je 1.500 evrov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži no-

silec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in 
trženjem kmetijskih pro izvodov (17. člen Uredbe Komi-
sije (EU) št. 702/2014)

Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opra-

vljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 6.000,00 evrov.
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo 

na predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenje-

nih predelavi in trženju kmetijskih pro izvodov,
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vre-

dnosti sredstva,
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, 

licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva,
– za že izvedena dela,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– naložbe v zvezi s pro izvodnjo biogoriv na osnovi 

hrane,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 3),
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor upraviče-
nec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati 
v enem letu od prejema pomoči,

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in 
nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) 
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na 
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pri-
dobitev pomoči,

– poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom 
za načrtovano naložbo,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi,

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj 
1 ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj 5 ha pri-
merljivih zemljišč,

– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni do-
kumentaciji.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na podro-

čju predelave in/ali trženja kmetijskih pro izvodov, vpi-
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sana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem 
dejavnosti na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji znesek pomoči je 3.000 evrov.
Ostali ukrepi občine
Ukrep 5: Podpora delovanju društev s področja 

kmetijstva in razvoja podeželja
proračunska postavka 4001106 – Zagotavljanje teh-

nične podpore v kmetijstvu – sofinanciranje delovanja 
društev s področja kmetijstva: 2.000 evrov

(106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US, 174/20 – ZIPRS2122)

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktiv-
nosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj 
s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz ob-
močja občine (ki ne predstavlja državne pomoči) ter 
njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje 
dobička.

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela 
navedenih društev oziroma združenj.

Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavijo oziroma promoci-

jo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja kot so: splošna predavanja, te-
čaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskur-
zije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize …

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različ-
nih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo 
k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, 
objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev …

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različ-
nih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnič-
ne dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicional-
nih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, 
razstave, tekmovanja …

– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo 
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državne-
ga ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih 
društev in organizacij,

– materialni stroški, povezani z izvedbo programov 
društev oziroma združenj.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 4),
– finančno in vsebinsko ovrednoten letni program 

dela društva oziroma združenja,
– seznam članov.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska društva in interesna zdru-

ženja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja na območju občine in imajo sedež na območju 
občine.

Finančne določbe / intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 

2021 in bo predmet prijave na ta javni razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po 

uredbi za skupinske izjeme velja, da ne smejo biti zače-
ti pred izdajo upravnega akta (sklepa/odločbe) upravi-
čencu o dodelitvi sredstev.

Vsi sofinancirani ukrepi se morajo smiselno zaklju-
čiti do 10. novembra 2021, upravičenci pa morajo:

1. zahtevek za izplačilo sredstev,
2. poročilo o izvedenih aktivnostih in

3. dokazila (račune in dokazila o plačilih računov, 
fotografije …) o izvedenih delih oziroma aktivnostih, 
nabavi materiala ali storitev,

dostaviti osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do 
petka, 12. novembra 2021.

V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilir-
ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali 
bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica do vključno srede, 10. marca 2021, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno nave-
dena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetij-
stvo 2021«.

V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti 
vsaka vloga poslana v svoji ovojnici.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot 
formalno popolna:

– obrazec razpisne dokumentacije, ki je objavljen 
za posamezni razpisan ukrep, mora biti pravilno in v ce-
loti izpolnjen,

– priložena morajo biti obvezna dokazila in druge 
priloge k vlogi, ki jih zahteva ta Javni razpis in Razpisna 
dokumentacija za posamezni razpisan ukrep,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.

VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Vloge prispele na javni razpis odpira in obravnava 
strokovna Komisija, imenovana s strani župana.

Če Komisija ugotovi, da so v postopku dodelitve 
državne pomoči potrebne še druge listine oziroma 
dokazila, pristojna strokovna služba občinske uprave 
na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni 
dopolni.

Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne 
zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa 
ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga 
s sklepom kot nepopolna zavrže.

Predlog o upravičenosti dodelitve sredstev Komi-
sija predloži v potrditev županu. Na osnovi potrjene-
ga predloga za razdelitev sredstev bo pristojna stro-
kovna služba občine predvidoma v osmih dneh izdala 
odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo vsebovala določ-
be o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih 
sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci 
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter 
medsebojne pravice in obveznosti.

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

čen s tem Javnim razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku, določenemu za 
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

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

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja 
(ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in ele-
ktronski naslov), ter zahtevana dokazila obdelovala za 
namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in 
nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi ve-
ljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih 
financah in 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 morebitnih ne-
upravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje 
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim 
osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop 
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakon-
skih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu ne bodo zago-
tovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem poobla-
ščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informa-
cije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na 
voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, 
podatki katere so dostopni na spletni strani občine.

VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave, do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska- 
bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni 
dan od 8. do 14. ure, ob sredah pa do 16.30, po vnaprej-
šnjemu dogovoru oziroma naročilu na tel. 05/714-13-61.

IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: do-
datne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro 
na Občini Ilirska Bistrica: Tina Kocjan, tel. 05/711-23-10, 
e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in Tanja Šajina, 
tel. 05/711-23-15, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si 
ali osebno pri navedenih uradnih osebah, po vnaprejšnje-
mu dogovoru.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-9/2021 Ob-1170/21
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične 

dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica 
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03), Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinancira-
nju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 33/08, z dne 4. 4. 2008) in Odloka 
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 184/20, z dne 11. 12. 2020), objavlja župan 
Občine Ilirska Bistrica

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev  

v Občini Ilirska Bistrica v letu 2021
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejav-

nosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki iz-
polnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju 
turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska 
Bistrica.

Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev 
na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se 
izvajajo v letu 2021 in praviloma obsegajo naslednje 
vsebine:

– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in šir-
šega pomena: predstavitev občine in društva na raznih 
sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,

– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, raz-
glednice, DVD-ji in podobno),

– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje 
okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja 
rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kole-
sarskih, sprehajalnih in konjeniških poti ipd.,

– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lo-
kalnega in širšega pomena in čezmejno sodelovanje,

– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene po-
speševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, 
izobraževanje članov,

– oblikovanje in trženje turističnih pro izvodov in tu-
ristične ponudbe kraja.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bi-

strica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in 

organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktiv-
nosti na področju turizma,

– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev
Proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje tu-

rističnih društev, v višini 2.000,00 €.
Prejemnik sredstev mora na sofinanciranem dogod-

ku oziroma pri izvajanju aktivnosti navesti Občino Ilirska 
Bistrica kot sofinancerja, skladno s priročnikom o Celo-
stni grafični podobi Občine Ilirska Bistrica.

Po zaključku dogodka mora prejemnik sredstev 
občini posredovati gradivo v obliki teksta in fotografij 
za objavo na spletni strani in v občinskemu gradivu, iz 
česar mora biti razvidno, da je občina sofinancirala ak-
tivnost – dogodek.

4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo 
ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Obdobje za porabo sredstev: rok za realizacijo 
odobrenih aktivnosti je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 
rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vse-
binskega poročila je 10. november 2021, za odobrene 
aktivnosti, ki so datumsko in tematsko (decembrske 
prireditve) vezane na izvajanje po 10. novembru 2021 
do 14. januarja 2022.

6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– program dela društva s finančnim predračunom in 

viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo 

originalom,
– seznam članov društva, ki so poravnali članarino 

za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v spreje-

mni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica, po vnaprejšnjem dogovoru ali pri-
dobi s spletne strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si.

7. Rok in naslov za vložitev vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele ozi-

roma bodo vložene do vključno ponedeljka, 1. 3. 2021, 
do 9. ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska 
Bistrica ali kot priporočena pošiljka na naslov Občina 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
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Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne do-
kumentacije in poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene 
z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako 
»Ne odpiraj – Javni razpis – Sofinanciranje turističnih 
društev 2021«.

Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremlje-
ne in popolne vloge, ostale vloge bodo zavržene kot 
nepopolne.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
sofinanciranja mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje 
pogoje, da se šteje kot formalno popolna:

– pravilno in popolno izpolnjen obrazec razpisne 
dokumentacije,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlo-
gi, ki jih zahteva Javni razpis in razpisna dokumentacija,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila Javnega razpisa.

8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo ime-

nuje župan.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska 

Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma v roku 
30 dni od odpiranja prijav.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija predvido-
ma v roku osem dni od odpiranja pisno pozove, da jo 
dopolni.

Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v na-
vedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog 
bo predvidoma naslednji delovni dan po izteku roka za 
oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.

9. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so po-

trebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime 
in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in elektronski 
naslov), ter zahtevana dokazila obdelovala za namen iz-
vedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja 
izvedbe tega javnega razpisa na podlagi veljavnega Za-
kona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah in 
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 morebitnih ne-
upravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje 
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim 
osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop 
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakon-
skih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu ne bodo zago-
tovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem poobla-
ščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informa-
cije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na 
voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, 
podatki katere so dostopni na spletni strani občine.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se do-
bijo pri:

1. Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/711-23-15 
ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si in

2. Tini Kocjan, tel. 05/711-23-10, e-pošta: 
tina.kocjan@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih 
uradnih osebah, po vnaprejšnjemu dogovoru.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 671-0002/2021-4/3 Ob-1150/21
Na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona 

o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 
82/20) in 7. člena Odloka o vrednotenju športnih progra-
mov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 11/18, 14/19, 
82/19 in 139/20) Občina Kamnik objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športa v Občini Kamnik  

za leto 2021
Celotno besedilo javnega razpisa, vključno z raz-

pisno dokumentacijo, je od dne 20. 1. 2021 dalje ob-
javljeno in dosegljivo na spletni strani Občine Kamnik: 
www.kamnik.si – pod rubriko Razpisi.

Občina Kamnik

 Ob-1189/21
Mestna občina Maribor z dnem 29. 1. 2021 obja-

vlja Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih 
bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Maribor 
(JPR-KUL-2021).

Predmet javnega razpisa je izbira kulturnih projek-
tov mariborskih nevladnih in drugih zasebnih organizacij 
in samozaposlenih na področju kulture, ki bodo izvedeni 
v letu 2021 na območju Mestne občine Maribor oziroma 
v primeru gostovanja projekta v tujini in jih bo sofinanci-
rala Mestna občina Maribor.

Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarja-
nja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene 
umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti, inter-
medijske umetnosti, knjigo, kulturno dediščino ter film in 
avdiovizualne dejavnosti.

Razpisna dokumentacija je od 29. 1. 2021 do 5. 3. 
2021 dostopna na spletni strani Mestne občine Mari-
bor/Javni razpisi/Javni razpisi – kultura in mladina.

Mestna občina Maribor

Št. 1223-2/2021-11 Ob-1136/21
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odlo-
ka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za 
starejše v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 202/20), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov 

za starejše v Mestni občini Nova Gorica v letu 2021
I. V letu 2021, predvidoma od 1. 3. 2021 do 31. 12. 

2021, se bo iz proračunskih sredstev sofinanciralo izva-
janje brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini 
Nova Gorica.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvaja-
nja brezplačnih prevozov za občane starejše od 65 let, 
s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki 
nimajo možnosti do prevoza lastnega ali s strani druge 
osebe (v nadaljevanju uporabniki), praviloma na obmo-
čju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine 
Kanal ob Soči, Občine Renče - Vogrsko, Občine Miren 
- Kostanjevica, Občine Šempeter - Vrtojba, ob delav-
nikih, od ponedeljka do petka, predvidoma med 8. in 
16. uro. Brezplačni prevozi se opravljajo za: potrebe 
obiska zdravnika obiska lekarne, obisk javnih ustanov 
(csd, upravna enota, občina, pošta, banka, zavaroval-
nica ipd.), trgovine, prevozov na pokopališče, dnevnih 
centrov za starejše in drugih medgeneracijskih središč 
oziroma programov za starejše, drugih nujnih storitev 
potrebnih za ohranjanje zdravja.



Stran 146 / Št. 13 / 29. 1. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Predmet tega razpisa niso formalno izobraževanje 
(redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup 
oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, turistična 
potovanja, turistični izleti in turistična letovanja.

II. Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev 
znaša 22.000 EUR.

Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico do 
spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva 
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa 
proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021.

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

III. Na razpis za sofinanciranje izvajanja brezplačnih 
prevozov za starejše se lahko prijavijo:

– nevladne organizacije, ki imajo status nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju socialnega 
varstva,

– javni zavodi registrirani za izvajanje programov in 
projektov s področja socialne dejavnosti in

– druge pravne osebe, ki izvajajo programe s podro-
čja socialne dejavnosti.

Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo sub jekti po 
Zakonu o gospodarskih družbah.

IV. Prijavitelji iz prejšnje točke morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– ima sedež v mestni občini ali skladno s statutom ozi-
roma temeljnim aktom prijavitelja ustanovljeno podružnico 
v mestni občini, ki ni pravna oseba,

– je registriran za izvajanje programov na področju 
socialne dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v usta-
novitvenem aktu oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje brezplač-
nih prevozov za starejše,

– imajo za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše 
zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 20 % vredno-
sti prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo 
donacije, sredstva prejeta iz naslova dohodnine za financi-
ranje splošno koristnih namenov, članarine, plačane parti-
cipacije in prispevki za udeležbo v programu, ovrednoteno 
prostovoljsko delo ipd.),

– zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih sred-
stev,

– program izvajati kot dopolnilni socialno varstveni 
program lokalnega pomena po načelih in metodah dela 
v socialnovarstveni dejavnosti,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dne-
vom odpiranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na 
področju programov in projektov s področja družbenih 
dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo 
sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu 

z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti 
iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpol-
njuje pogoja za prijavo,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in 
o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov 
razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s pred-
pisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu 
osebnih podatkov.

Prijavitelj bo za izvajanje brezplačnih prevozov za sta-
rejše zagotovil koordinacijo prevozov, sledenje prevozov 
ter izdelavo statističnih poročil, kontinuirano izvajanje pre-
vozov z ustreznim številom prostovoljcev, promocijo brez-
plačnih prevozov, telefonsko številko, dosegljivo uporab-
nikom, naročnikom brezplačnih prevozov preko lastnega 
klicnega centra ali vstopne točke. Za izvajanje brezplačnih 
prevozov za starejše bo na razpolago na telefonski številki 
od ponedeljka do petka ob delavnikih med 8. in 16. uro.

V. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno 
na obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati 
vse zahtevane podatke in priloge.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod rubriko 
Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica 
(pritličje soba 12).

VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje 
v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Mestna 
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica, ali se odda osebno v sprejemni pisarni Mestne 
občine Nova Gorica (pritličje soba 12) z oznako »Javni 
razpis Sofinanciranje prevozov za starejše – Ne odpiraj«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov 
prijavitelja.

Rok za prijavo na razpis je do četrtka, 11. 2. 2021 do 
10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to 
je do 11. 2. 2021 do 10. ure, prispe na naslov naročnika 
oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (pritličje 
soba 12). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja 
vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja 
vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti 
tudi: Dopolnitev. Odpiranje prijav bo vodila komisija, ki se 
bo izvedlo v roku do 5 delovnih dni od izteka roka za pri-
javo na razpis.

Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih 
razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, 
pristojni organ zavrže s sklepom.

Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formal-
no nepopolna, pristojni organ v roku 8 delovnih dni od dne-
va odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi vloge. Vlogo 
je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša 
na ocenjevanje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše, 
in sicer v roku 5 delovnih dni. Če stranka vloge ne dopolni 
v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom.

VII. Program izvajanja brezplačnih prevozov za sta-
rejše bo izbran na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih 
programov.

Št. MERILO Točke
1. Prijavitelj ima status nevladne organizacije v javnem interesu 5

Prijavitelj je javni zavod registriran za izvajanje programov na področju socialnega varstva 3
Drugo 1

2. Prijavitelj ima za izvajanje programa zaposlenega koordinatorja (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 
podjemne pogodbe …)
DA
NE

5
1
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Št. MERILO Točke
3. Prijavitelj ima za izvajanje brezplačnih prevozov bazo prostovoljcev

do 5 prostovoljcev 1
od 6 do vključno 10 prostovoljcev 3
več kot 10 5

4. Število osebnih vozil, ki jih za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše zagotavlja upravičenec:
1
2
3 ali več 

5
10
15

5. Prijavljen program izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v celoti ustreza kriterijem odloka, je 
jasen, natančno opredeljen in ima izdelan celoten potek izvajanja storitve
Da
Delno
Ne

20
10
5

6. Prijavitelj ima za izvajanje predvidena lastna sredstva v višini:
do 20 % vrednostni programa
več kot 20 % in do 50 %
več kot 50 %

5
10
15

7. Predvideni stroški izvajanja storitve na mesec znašajo
(plače zaposlenih, najema opreme in vozila, zavarovanj, delovanja, zavarovanja in usposabljanja 
prostovoljcev, goriva ...)
do 2.000 EUR
več kot 2.000 in do 3.000 EUR
več kot 3.000 EUR 

10
5
1

8. Reference – prijavitelj ima izkušnje z izvajanjem prevozov starejših ali drugih ranljivih skupin
Da
Ne 

5
0

Člani komisije ločeno od pristojnega organa vsak na 
svojem ocenjevalnem listu ocenijo vsako posamezno pri-
javo na podlagi meril za vrednotenje programa brezplačnih 
prevozov za starejše. Izpolnjene ocenjevalne liste predloži-
jo pristojnemu organu. Vsak član komisije mora ocene, ki 
jih podeli posamezni prijavi, pisno obrazložiti.

Končno število točk za posamezno prijavo se izra-
čuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani 
komisije. Za prijavo se šteje, da je ocenjena, ko je pri-
dobila najmanj tri pisne ocene članov komisije. Najvišje 
možno število točk programa je 80 točk. S sredstev jav-
nega razpisa se financira upravičenec do sredstev, ki je 
prejel največ točk med vsemi ocenjevanimi. V primeru, 
da imata dva prijavitelja enako število točk, se izbere 
prijavitelja, ki ima nižje stroške izvajanja programa.

Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 
60 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova Go-
rica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju izvajanja brez-
plačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica 
izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo 
v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Me-
stna občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu 
z določili 20. člena odloka. V letu 2021 bo mestna občina 
izbranemu prijavitelju sofinancirala izvajanje brezplačnih 
prevozov za starejše skladno z veljavnimi predpisi o izvr-
ševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazo-
vanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji programa 
in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.

VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku 
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na 
tel. 05/33-50-166 (Tamara Simčič).

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-1137/21
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka 

o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture 
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 
90/13, 19/15, 88/15, 56/17, 73/19 in 157/20), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju tehnične 

kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2021
I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnič-

ne kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021 se 
bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji 
programi: astronomija, avtomobilizem, jamarstvo, letal-
stvo, modelarstvo, motociklizem, padalstvo, potaplja-
štvo, radioamaterstvo, rezbarstvo, kovaštvo, škafarstvo, 
lotanje, robotika, elektronika.

Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se 
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota 
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključene samostojne enote.

II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, 
je 60.000,00 €, in sicer:

a) programi društev in drugih izvajalcev tehnične 
kulture v višini 42.000,00 €

b) velike mednarodne prireditve in tekmovanja – 
9. Rally Nova Gorica 2021 v višini 18.000,00 €.

Maksimalni odobreni znesek sofinanciranja progra-
ma je 10.000,00 €.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca velike 
mednarodne prireditve – 9. Rally Nova Gorica 2021 
imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, nave-
dene v 8. členu Odloka o sofinanciranju programov 
na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova 
Gorica. Status pridobi izvajalec, ki doseže najvišje 
število točk na podlagi točkovanja iz 7. točke drugega 
odstavka 21. člena.

Programi morajo biti realizirani in dodeljena sred-
stva porabljena v letu 2021 v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna.
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Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico 
do spremembe višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja 
rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2021.

Namen javnega razpisa je spodbujanje in razvoj 
dejavnosti na področju tehnične kulture na območju 
Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne 
podpore za realizacijo izvedbe letnega programa teh-
nične kulture.

Mestna občina Nova Gorica bo iz proračuna za leto 
2021 sofinancirala programe, ki omogočajo zlasti:

– mladinsko raziskovalno delo, poletne šole in de-
lavnice, mladinske raziskovalne tabore, tekmovanja iz 
znanj, srečanja mladih tehnikov,

– tehnično vzgojo usmerjeno v dvig tehničnega 
znanja in kulture,

– širjenje in popularizacijo znanstvenega in razisko-
valnega dela med mladimi in dvig tehnične kulture med 
prebivalstvom nasploh,

– načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje teh-
nične dediščine,

– organizacijo in udeležbo na tekmovanjih iz podro-
čij tehnične kulture.

III. Mestna občina ne sofinancira: programov teh-
nične kulture profitnega značaja, formalnega izobra-
ževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja 
v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, 
programov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske 
oziroma študijske programe in projekte.

IV. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov 
iz področja tehnične kulture, katerih delovanje ni finan-
cirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih 
proračunskih postavk, in sicer:

– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo sub jekti 

po Zakonu o gospodarskih družbah.
V. Splošni pogoji kandidiranja:
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpol-

njevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na področju 

tehnične kulture oziroma imajo dejavnost iz področja 
tehnične kulture opredeljeno kot eno izmed dejavnosti 
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za dru-
štva in zveze društev),

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa,

– imajo zagotovljeno redno, organizirano in stro-
kovno vodeno dejavnost vsaj devet mesecev v kole-
darskem letu,

– imajo najmanj 55 % aktivnih članov iz mestne 
občine,

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine ozi-
roma iz drugih proračunskih postavk mestne občine 
pridobili sredstva za isti program,

– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so 
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 

prijavljenega programa. Med lastna sredstva se šteje 
tudi prostovoljno delo. Vrednost prostovoljnega dela, 
ki se upošteva kot lastna sredstva in način njegovega 
ovrednotenja, se definira ob vsakoletnem razpisu, ven-
dar ne več kot 10 % vrednosti prijavljenega programa,

– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, prido-
bljena na javnem razpisu porabili za krijte materialnih 
stroškov programa,

– program mora biti v pretežnem delu izveden na 
območju mestne občine,

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dne-
vom odpiranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do mestne občine na podlagi razpisa predho-
dnega leta, če so na njem sodelovali,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezul-
tatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno 
s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o var-
stvu osebnih podatkov.

VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi 
meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanci-
ranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova 
Gorica, upoštevaje razpisana sredstva, in sicer: šte-
vilo članov društva s stalnim prebivališčem na obmo-
čju Mestne občine Nova Gorica (do 15 točk), finančna 
konstrukcija programa (do 25 točk), kvaliteta in obseg 
programa (do 180 točk), organizacija tekmovanj (do 
30 točk), udeležba na tekmovanjih (do 45 točk), status 
duštva, ki deluje v javnem interesu (5 točk). Podrobnej-
ša merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je 
sestavni del tega razpisa.

V letu 2020 bo mestna občina odobrena sredstva 
za sofinanciranje programa nakazovala skladno z ve-
ljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se 
bodo predplačila izvajala za program tehnične kulture 
največ v višini 50 % odobrenih sredstev, preostanek 
sredstev pa se nakaže po predložitvi dokazil o realiza-
ciji in plačilu stroškov programov. Podrobnejša določila 
o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil 
o realizaciji programa in plačilu stroškov se določijo 
v razpisni dokumentaciji.

VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana iz-
ključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem 
obrazcu.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod ru-
briko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo 
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine 
Nova Gorica (pritličje soba 12). Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53 
(mag. Robert Cencič).

VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti po-
šljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte 
v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje 
soba 12, z oznako »Javni razpis – TK 2021 – Ne odpi-
raj«, do vključno 19. februarja 2021 do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka 
roka 19. 2. 2021 do 10. ure prispe na naslov naročnika 
ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (pritličje 
soba 12).
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Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni 
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega 
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava 

nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda 
»Dopolnitev«),

– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno od-

premljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po 
roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.

Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s skle-
pom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prija-
vitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, 
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti iz-
polnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.

IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristoj-
ni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja 
sredstev opravlja petčlanska strokovna komisija za oce-
no programov tehnične kulture, ki jo s sklepom imenuje 
župan.

X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 19. 2. 
2021 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o so-
financiranju programov v roku do 60 dni od dneva od-
piranja vlog.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 671-0001/2021-3 Ob-1141/21
Občina Rogaška Slatina na podlagi 17. člena Za-

kona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 
82/20) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina (Ura-
dni list RS, št. 77/19) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa  

za leto 2021
I. Izvajalec javnega razpisa: Občina Rogaška Slati-

na, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasle-

dnjih vsebin:
– Športni programi: prostočasna športna vzgoja 

otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, špor-
tna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, šport inva-
lidov, športna rekreacija, šport starejših;

– Razvojne dejavnosti v športu: usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov, založništvo v športu;

– Organiziranost v športu: delovanje športnih or-
ganizacij;

– Športne prireditve in promocija športa: športne 
prireditve;

– Športni objekti in površine za šport v naravi: inve-
sticijsko vzdrževanje športnih objektov.

III. Pogoji za prijavo na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 

letnega programa športa:
– športna društva in športne zveze, ki so registrira-

na v Republiki Sloveniji,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejav-

nosti na področju športa v Republiki Sloveniji,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne 
namene na področju športa, v skladu z zakonom, ki 
ureja ustanove,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo javno veljavne programe,

– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani 
za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Slove-
niji in

– zasebni športni delavci.
Pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih 

športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Rogaška Slatina in delujejo 
na njenem območju,

– so registrirani najmanj eno leto,
– izvajajo športne programe neprekinjeno vsaj eno 

leto pred objavo javnega razpisa, na katerega se pri-
javljajo,

– izvajajo športne programe, ki so predmet razpi-
sa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 
60 ur (po dve uri tedensko), razen v programih, pri 
katerih je z merili določen manjši obseg,

– imajo zagotovljene materialne in prostorske po-
goje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni 
kader za opravljanje dela v športu,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je 
razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
programov,

– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom ure-
jeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze 
športnih društev) ter evidenco o udeležencih progra-
mov,

– imajo poravnane davčne obveznosti.
IV. Višina razpisanih sredstev
Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa na po-

dročju športa v Občini Rogaška Slatina za leto 2021 
znaša 115.000 EUR, od tega za:

1. Športne programe – 59.500 EUR
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami
– obštudijske športne dejavnosti
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport
– kakovostni in vrhunski šport
– šport invalidov
– športna rekreacija
– šport starejših
2. Razvojne dejavnosti v športu – 6.000 EUR
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-

drov
– založništvo v športu
3. Organiziranost v športu – 10.000 EUR
– delovanje športnih organizacij
4. Športne prireditve in promocija športa – 

9.500 EUR
– športne prireditve
5. Športni objekti in površine za šport v naravi – 

30.000 EUR
– Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Občina Rogaška Slatina si pridružuje pravico, da 

zmanjša višino dodeljenih sredstev za čas, ko dejav-
nosti ni bilo možno izvajati.

V. Merila za vrednotenje prijavljenih programov 
in projektov: izbrani programi se bodo sofinancirali na 
osnovi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina.

VI. Poraba odobrenih sredstev: odobrena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
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letu 2021, in sicer na način, ki velja za ravnanje s pro-
računskimi sredstvi, ter v skladu s pogodbo.

VII. Način in rok za prijavo
Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti iz-

ključno na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumenta-
cija in priložiti vse zahtevane priloge in dokazila.

Obvezne priloge:
– potrdilo o registraciji izvajalca športnega progra-

ma, ki se prvič prijavlja na razpis,
– potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih,
– pogodba oziroma drug dokument o najemu oziro-

ma uporabi športnega objekta, iz katerega bo razvidna 
višina stroška za uporabo objekta,

– pogodba z izvajalci strokovnega dela, oziroma 
drug dokument, iz katerega je razvidna višina stroška 
za strokovni kader in potrdilo o njegovi usposobljenosti,

– druge priloge navedene v razpisnih obrazcih.
Prijave morajo kandidati poslati s priporočeno pošto 

ali oddati osebno na naslov Občina Rogaška Slatina, Izle-
tniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina do vključno ponedelj-
ka, 1. marca 2021. Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila 
na poštnem naslovu oddana do vštetega 1. marca 2021, 
oziroma je bila do tega dne do 15. ure predložena na vlo-
žišče občine. Oddana mora biti v zaprti ovojnici s pripisom 
»Ne odpiraj – Javni razpis LPŠ 2021«, na hrbtni strani pa 
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

VIII. Odpiranje in obravnava prijav: odpiranje prijav 
bo 4. marca 2021 ob 12. uri v prostorih Občine Roga-
ška Slatina. Odpiranje vlog ni javno. Prijavljeni kandidati 
bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku 
60 dni od dneva odpiranja prijav.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
29. 1. 2021 do izteka prijavnega roka na voljo na spletni 
strani občine www.rogaska-slatina.si. Zainteresirani jo 
lahko v tem roku dvignejo tudi na Občini Rogaška Slati-
na, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

X. Dodatne informacije in pojasnila: Polonca Golob 
Kovačič, tel. 03/818-17-17, e-mail: polonca.golob-kova-
cic@rogaska-slatina.si

Občina Rogaška Slatina

Št. 330-0005/2020 Ob-1144/21
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica na 

podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 37/15), 
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 (Ura-
dni list RS, št. 202/20) in Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Sevnica za leto 2021

I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v 
nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna 
sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2021, ki se dodeljujejo 
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo 
komisije (EU) št. 1407/2013. Shema za dodelitev pomo-
či v programskem obdobju 2015–2020 je podaljšana za 
skupinske izjeme do konca leta 2022 in za de minimis 
do konca leta 2023.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 77.000 EUR so zagotovljena v pro-

računu Občine Sevnica za leto 2021.

Vrsta ukrepa (po pravilniku):

Ukrepi: Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 20.000 EUR;
15. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 20.000 EUR)

40.000 EUR

2. Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč (16. člen) 2.000 EUR
POMOČI DE MINIMIS
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. člen)

10.000 EUR

4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja; (22. člen)

6.000 EUR

5. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev; (23. člen) 13.000 EUR
OSTALI UKREPI OBČINE
6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
(podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ). (25. člen)

6.000 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skla-
dno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko 
obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva 
ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva v skla-

du z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 
2021 prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje šte-
vilo vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede 
na število vlog in odobreno višino upravičenih stro-
škov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se 
bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva soraz-
merno znižala.
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IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju 

z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec mikro, majhno ali srednje ve-

liko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali prav-
na oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za 
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo dav-
kov za: 1., 2., 3. in 5. ukrep (DDV ni upravičen strošek, 
tudi če upravičenec ni davčni zavezanec), raznih taks, 
prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in 
garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za 
zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven 
območja občine.

(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel 
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih razpisa.

2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

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

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

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

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do obči-
ne ali do države.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotne-
mu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu 
z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 
200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v ko-
mercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja 
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije.

(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso 
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega de-
javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.
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(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov veza-
no na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.

(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje-
mnika:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upra-

vičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR. V okvi-
ru proračunske postavke 11401 Naložbe v kmetijska go-
spodarstva, konto 410217 (NRP: OB110-11-0025), se 
izvedeta dva podukrepa:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
20.000 EUR,

1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
20.000 EUR.

(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup traktorjev;
– nakup rabljene opreme in naprav.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktiv-

nosti,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva 
ali člana kmečkega gospodinjstva,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z in-
vesticijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od nave-
denih ciljev ukrepa,

– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu mo-
rajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro izvodnje ozi-
roma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse pred-
pisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih 
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija na-
menjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko go-
spodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– upravičenec v javnem razpisu ne more sočasno 
nastopati v vlogi dobavitelja opreme oziroma izvajalca 
storitve, ki jo dobavi oziroma izvede na svojem kmetij-
skem gospodarstvu,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca 

(za ukrep: Posodabljanje kmetij) mora znašati najmanj 
2.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV, 
kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vre-
dnost investicije je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez 
DDV, vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji 
limit,

– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 9. 2021. 
Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi 
sredstev ter računi izdani po 30. 9. 2021 ne bodo upo-
števani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj 
z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dosta-
vljen do 30. 9. 2021.

(6) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo 
dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2020 
oziroma 2021 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja.

(7) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
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(2) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 

tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na obmo-
čju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine;

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje 
z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev (izdano 
s strani Upravne enote) in imajo 1 ha kmetijskih zemljišč 
na območju občine.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma 
kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospo-
dinjstva;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– dokazilo, s katerim se dokazuje status mladega 
kmeta (razvidno iz subvencijske vloge ali odločbe Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za zagon 
dejavnosti za mlade kmete);

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je 
naložba višja od 30.000 EUR neto pomoči.

Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani: 1) pred-
računi dobavitelja blaga ter 2) mnenje o upravičenosti 
in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi kmetijsko 
svetovalna služba, če je naložba višja od 30.000 EUR 
neto pomoči.

(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odsto-

tnih točk, in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili 
kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva 
v petih letih pred zahtevkom za pomoč.

(6) Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih 
stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV. V pri-
meru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje 
celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing 
pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot 
upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upošte-
vajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju 
(samo glavnica, brez obresti), za katere mora upraviče-
nec priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.

(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član 
s pooblastilom.

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kme-
tijskih zemljišč in pašnikov.

(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije;

– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-
tev pašnikov z ograjo;

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino.

Med neupravičene stroške se štejejo opravljene 
storitve oziroma nakup opreme za zemljišča za katere 
je vlagatelj za isti namen še pred iztekom 5-letnega 
obdobja že pridobil sredstva iz občinskega proračuna.

(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na obmo-
čju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine;

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazujejo 
z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev (izdano 
s strani Upravne enote) in imajo kmetijska zemljišča na 
območju občine.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč 

in se glasijo na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega 
gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva;

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba; kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča;

– odločba Zavoda RS za gozdove v primeru posega 
na območje gozdnega zemljišča;

– dokazilo, s katerim se dokazuje status mladega 
kmeta (razvidno iz subvencijske vloge ali odločbe Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za zagon 
dejavnosti za mlade kmete).

Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani: 1) pred-
računi izvajalca storitev oziroma dobavitelja blaga, 
2) programi del Kmetijsko svetovalne službe in kopije 
katastrskega načrta ter 3) dovoljenje lastnika oziroma 
solastnika zemljišča. 
Odločba Zavoda RS za gozdove o nameravanem po-
segu na gozdnem zemljišču mora biti predložena naj-
kasneje do preteka predpisanega roka za dopolnitev 
vloge. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo 
dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.

(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odsto-

tnih točk, in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili 
kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva 
v petih letih pred zahtevkom za pomoč.

Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stro-
škov se upošteva neto vrednost brez DDV.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član 
s pooblastilom oziroma pooblaščena oseba.

2. Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR, 
ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11413 
Pomoč za zaokrožitev zemljišč, konto 410217 (NRP 
OB110-16-0015).

(2) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za 
zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kme-
tijskih zemljišč.
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(3) Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri med-

sebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno 
s stroški pregleda. Upravičencu se ne dodeli pomoč za 
plačilo davkov, raznih taks in prispevkov.

Pomoč se ne odobri za:
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpi-

sana v register kmetijskih gospodarstev in imajo zemlji-
šča, vključena v zaokrožitev na območju občine.

Vlagatelj mora imeti v času oddaje vloge v lasti ozi-
roma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo 
na območju Občine Sevnica (člani kmečkega gospodinj-
stva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebi-
vališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti 
na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih 
gospodarstev, izdano s strani Upravne enote in imajo 
1 ha kmetijskih zemljišč na območju občine).

(5) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upraviče-
nih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno 
s stroški pregleda.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

(7) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2020 
oziroma 2021 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja,

– izpis iz uradne evidence o lastništvu parcele,
– predračune oziroma ovrednotene stroške pravnih 

in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih 
zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda.

K zahtevku upravičenec predloži kopijo notarsko 
overjene pogodbe o menjavi zemljišč (ki mora biti skle-
njena po datumu izdaje sklepa o odobritvi sredstev), 
račune in potrdila o plačilu računov, v okviru upravi-
čenih stroškov, ki se nanašajo na datum opravljene 
storitve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 
30. 9. 2021. Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa 
o odobritvi sredstev ter računi izdani po 30. 9. 2021 ne 
bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sred-
stev skupaj z dokazili mora biti na občino dostavljen do 
30. 9. 2021.

(8) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme-

tijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji

(1) Višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11411 Nalož-
be v predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov, konto 
410217 (NRP OB110-07-0307).

(2) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kme-
tijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih pro izvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.

(3) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavno-

sti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

Pomoč se ne dodeli za nakup:
– telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske 

opreme,
– nakup rabljene opreme in naprav.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetij-

skimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na 
območju občine.

MSP oziroma kmetijska gospodarstva morajo imeti 
v času oddaje vloge v lasti oziroma v zakupu najmanj 
1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti 

po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinan-
ciranja;

– predračun stroškov oziroma račun stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Splošni pogoji upravičenosti:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 

stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

(7) Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih 
stroškov. Skupna vrednost prijavljene investicije (naku-
pa nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj 
2.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV, 
kar je razvidno iz priloženih računov oziroma predra-
čunov.

V primeru leasinga se kot skupna vrednost investi-
cije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta 
leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdo-
bju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se 
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem 
obdobju (samo glavnica, brez obresti), za katere mora 
upravičenec priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.

(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo pre-
segli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega od-
stavka 20. člena pravilnika.

(9) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo 
dokumentacijo:

1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2020 
oziroma 2021 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja;

2) fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na 
kmetijskem gospodarstvu (UE Sevnica);

3) predračune in/ali račune ter dokazila o plači-
lu računov, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva in se 
nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2021 do 
30. 9. 2021. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev 
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino 
dostavljen do 30. 9. 2021.

V primeru sklenitve leasing pogodbe, ki mora biti 
sklenjena v razpisnem obdobju, se kot upravičeni stro-
ški za dodelitev subvencije upoštevajo samo dejansko 
plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, 
brez obresti), za katere mora vlagatelj priložiti dokazila 
o plačilu in anuitetni načrt.

(10) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na po-

dročju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja – društva

(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11409 Zago-
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tavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, konto 
410217 (NRP OB110-07-0394).

(2) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne 
izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih dru-
žinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, ki 
niso pro izvodi primarne kmetijske pro izvodnje.

(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– izobraževanja, usposabljanja in informiranja kme-

tov in članov njihovih družin v okviru društvene dejav-
nosti,

– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks 
pri predelavi in trženju kmetijskih pridelkov in nekmetijskih 
dejavnosti, organizirano v okviru društvene dejavnosti.

Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminar-

je, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nek-
metijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetij-
skih pro izvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne 
oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter prede-
lavo in trženjem kmetijskih pro izvodov.

(dvo- ali več dnevna strokovna ekskurzija se šteje 
kot 1 ekskurzija, ne glede na število izdanih računov za 
prevozne stroške, oglede).

(4) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
na območju občine.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– predračun oziroma račun in dokazila o plačilu 

stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– opis programa izobraževanja oziroma usposablja-

nja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmeti-
ji, predelavo ali trženjem kmetijskih pro izvodov.

(6) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 

stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Zahtevek za izplačilo občin-
skih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora 
biti na občino dostavljen do 30. 9. 2021,

– izvedba tečajev, seminarjev in predavanj znotraj 
območja občine,

– pri avtobusnih prevozih je upravičen strošek pre-
voza po območju Slovenije.

(7) Intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih 
stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva 
bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, v kolikor 
upravičenec ni davčni zavezanec. Skupni znesek sofi-
nanciranja navedenega ukrepa na upravičenca znaša 
do 1.000 EUR ter do 500 EUR na posamezno predava-
nje, tečaj, seminar, strokovno ekskurzijo.

(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo pre-
segli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega od-
stavka 20. člena tega pravilnika.

(9) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
5. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovor-

nega prometa iz odročnih krajev
(1) Višina razpisanih sredstev je 13.000 EUR, ukrep 

se izvede v okviru proračunske postavke 11403 Pokri-
vanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, 
konto 410217 (OB110-07-0304).

(2) Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške 
cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 
območjih občine.

(3) Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in 
transportne mreže na odročnih krajih.

(4) Predmet podpore je:
– financiranje stroškov tovornega prometa za pre-

voze, ki niso ekonomsko upravičeni.
(5) Upravičenci/vlagatelji so:
– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti cestnega tovornega prometa.
(6) Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravlje-

nem tovornem prometu na odročnih območjih, z naved-
bo lokacij (prog) in razdalj;

– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovor-

nega prometa, skladno s področno zakonodajo.
(7) Upravičeni stroški so operativni stroški tovor-

nega prevoza / kilometer v odročnih krajih na lokalnih 
progah, oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanci-
ranega kraja do končne lokacije.

Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena 
do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Raz-
bor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Bošta-
nju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, 
Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, 
Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, 
Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje 
pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, 
Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, 
Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika 
Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.

(8) Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko sub jekti, ki so registrirani za 

opravljanje kmetijske dejavnosti (identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva KMG – MID),

– upoštevajo se računi in potrdila o plačilu računov 
oziroma za kmete, ki v lastni režiji opravljajo prevoz 
mleka iz oddaljenih krajev na prevzemna mesta, obra-
čuni prevoza mleka z dokazili o plačilu. Računi oziroma 
obračuni prevoza mleka in dokazila o plačilu se morajo 
nanašati na datum opravljene storitve od 1. 10. 2020 
do 30. 9. 2021,

– zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj 
z računi oziroma obračuni prevoza mleka in dokazili 
o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2021,

– skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kate-
remu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 
100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh prora-
čunskih let.

(9) Bruto intenzivnost pomoči je do 100 % upra-
vičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Pri 
izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se 
upošteva neto vrednost brez DDV.

(10) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na 
enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih 
let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega 
prometa.

6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja

(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11407 Delova-
nje društev s področja kmetijstva, konto 412000.

(2) Namen ukrepa:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in 

izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spod-
bujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življe-
nja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj 
povezanih s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom, 
prehrano in razvojem podeželja za pomoč pri stroških 
delovanja.
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(3) Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri 

njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
(4) Upravičeni stroški so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (na-

jem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter or-

ganov,
– stroški pogostitve občnega zbora in društvenih 

prireditev,
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– izdelava publikacij o delovanju društev,
– stroški izvedbe prireditve ob posebnih priložno-

stih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in 
podobno).

(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti 

društev.
(6) Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih 

upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,
– pridobitno dejavnost društva.
(7) Pogoj za pridobitev pomoči je seznam članov 

društva iz območja občine.
(8) Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

so registrirana oziroma delujejo na področju kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja 
na območju občine.

(9) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravi-
čenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se 
upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, 
v kolikor upravičenec ni davčni zavezanec.

(10) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– plan dela za leto 2021;
– od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 oceno upravičenih 

stroškov, ki se nanašajo na delovanje društva na obmo-
čju občine. Na podlagi zahtevka, ki mu bodo priloženi 
dejanski računi v okviru navedenega obdobja, bo sub-
vencija izplačana. Na podlagi teh podatkov in spodaj 
navedenih meril bo ovrednotena višina sredstev za po-
samezno društvo;

– seznam članov društva iz območja Občine Sevni-
ca (ime in priimek ter naslov);

– dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije raču-
nov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv 
društva oziroma njegovega združenja z datumom opra-
vljene storitve od 1. 10. 2020 od 30. 9. 2021) – podati 
naknadno skupaj z zahtevkom. Zahtevek za izplačilo 
občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu 
mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2021.

(11) Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinancira-
nje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

a) Variabilni del: 4.000 EUR se razdeli glede na 
število članov, ki imajo plačano članarino:

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov 5 točk
od 51–100 aktivnih članov 10 točk
nad 100 aktivnih članov 15 točk

b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na 
prispele vloge upravičencev.

Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega 
zahtevka in priloženih računov.

(12) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 5. 3. 

2021 osebno ali po pošti na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po po-
šti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 
5. 3. 2021 (datum poštnega žiga na dan 5. 3. 2021) ali 
oddane do konca delavnika v sprejemni pisarni Občine 
Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije ali pa
– z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe (posodabljanje) 

ali Naložbe (urejanje)«
»Ne odpiraj Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«
»Ne odpiraj Javni razpis – Dopolnilna dejavnost«
»Ne odpiraj Javni razpis – Izobraževanje«
»Ne odpiraj Javni razpis – Transport«
»Ne odpiraj Javni razpis – Delovanje društev«
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2021,
– imele pravilno opremljene kuverte ali
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno 

dostavljene v sprejemno pisarno občine.
VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župa-

na Občine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela pred-
vidoma do 12. 3. 2021 v prostorih Občine Sevnica. 
Odpiranje ne bo javno.

(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komi-
sija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. 
V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnje-
na, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.

(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih 
v javnem razpisu.

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) 
Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od dneva po-
polnosti zadnje prijave.

(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pra-
vilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana 
s strani župana, odloča pooblaščena oseba.

(6) Zoper odločitev iz četrtega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti 
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, 
v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev.

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

(9) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na podlagi popolnega zahtevka posameznega 
upravičenca na transakcijski račun, naveden v vlogi ozi-
roma zahtevku, praviloma v letu 2021, v skladu s pred-
pisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumenta-
cijo: dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in 
potrdilo/dokazilo o plačanem računu), druga dokazila, 
določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo 
ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo 
o izvedbi nadzornih ukrepov …) glede na posamezen 
ukrep. Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Sev-
nica najkasneje do 30. 9. 2021.

VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
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pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, 
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna 
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi 
druga oseba, ki jo pooblasti župan.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v ce-
loti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če 
se ugotovi, da:

– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke;

– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do prido-
bitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki 
je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, 
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(5) Občina mora voditi natančne evidence z infor-
macijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči 
po tem pravilniku.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani 
lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavno-
sti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (pri 
Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska pošta: 
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si; pisarna št. 118 ali 
pri Jasmini Veselinović, tel. 07/81-61-205, elektronska 
pošta: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si; pisarna 
št. 102), vsak delovni dan.

Občina Sevnica

Št. 122-0005/2021 Ob-1142/21
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi 

Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za 
leto 2021 (Uradni list RS, št. 199/20) in Pravilnika o po-
stopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov 
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 35/05 in naslednji)

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja 

socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec 
za leto 2021

I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja 
Javni razpis za izbor projektov in programov s področja 
socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec, za 
leto 2021.

II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi na področju zasvojenosti.
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva vsebujejo
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri 
ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih 
posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsak-
danje življenje,

– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki 
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabni-
kom posameznih zdravstvenih storitev,

– programe invalidskih društev in druge programe 
za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti inva-
lidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),

– programe prevozov članic in članov invalidskih or-
ganizacij, ki niso financirani s strani MDDSZEM v okviru 
osebne asistence.

2. Programi za starejše vsebujejo
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja 

socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih 

opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije 

na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopomoč.
3. Programi na področju zasvojenosti vsebujejo
– preventivne in kurativne programe na področju 

zasvojenosti.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registri-

rana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB2),

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
socialnega varstva,
ob pogoju, da:

a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na 
območju občine ne glede na sedež, če je program zasta-
vljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine 
Slovenj Gradec,

b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na 
področju socialno varstvenih dejavnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih dejavnosti,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in ima-
jo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih 
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz 
drugih virov.

Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organiza-

cij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema 
invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja so-
cialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih 
treh področij tega razpisa.

– Za področje programov za starejše se lah-
ko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj 
v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65 let.

– Na področju zasvojenosti imajo prednost ponu-
dniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana 
sredstva so namenjena tako preventivni, kakor tudi ku-
rativni dejavnosti.

Vsi prijavljeni programi, posebno pa še programi, 
opredeljeni v prvi alineji, morajo kot taki občini dopri-
nesti neko dodano vrednost v smislu izvajanja social-
nih programov. V kolikor bo ugotovljeno, da prijavljeni 
program ne bo vseboval te dodane vrednosti oziroma 
ne bo izpolnjeval katerega izmed meril in kriterijev za 
dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo s sklepom avto-
matično izločen.

IV. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se 
izvedejo v letu 2021. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2021.
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V. Orientacijska vrednost programov
Vrednost vseh programov v letu 2021 je 

24.467,00 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 13.151,00 EUR, pri čemer 

je od tega za program osebne asistence (prevoza inva-
lidov) zagotovljenih 5.500,00 EUR,

– programe pod točko 2: 5.964,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.352,00 EUR.
VI. Predložitev ponudb:
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko z datumom oddaje 1. 3. 2021 ali 
v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 
10. ure istega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati 
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upo-
števala.

Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni 
razpis – za področje 1 (ali 2 ali 3), odvisno za katero 
področje se ponudba podaja.

V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več 
programi na različna področja, mora biti ponudba po-
dana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več 
programov istega področja pa lahko združi v eni po-
nudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej 
izdelano ponudbo.

VII. Odpiranje ponudb:
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija 

na sedežu naročnika dne 3. 3. 2021.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 

ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo. 
V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava 
izločena kot nepopolna.

VIII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki 
obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

IX. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije:
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej 

objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 13. ure.

Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite 
v Referatu za družbene dejavnosti in splošne zadeve pri 
Mestni občini Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-58, e-po-
šta: mateja.tajnsek@slovenjgradec.si (Mateja Tajnšek). 
Razpis za sofinanciranje programov s področja soci-
alnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 
2021 lahko najdete tudi na spletni strani Mestne občine 
Slovenj Gradec, z naslovom www.slovenjgradec.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 3221-0001/2021 Ob-1146/21
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ve-

lenje za leto 2021 (Uradni vestnik MOV, št. 22/2020) in 
Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na 
področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 28/2017) Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
3320 Velenje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju turizma v Mestni občini Velenje  
za leto 2021

I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje programov in projektov na področju 
turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: 

delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti, 
dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organi-
zacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic 
z namenom pospeševanja razvoja turizma ter realizacija 
turističnih projektov.

II. Razpisna področja
A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih 

društev
Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična 

društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje.
B: Sofinanciranje programov in projektov turističnih 

podmladkov
Na razpisno področje B se lahko prijavijo turistični 

podmladki, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje in 
delujejo v okviru turističnih društev.

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 
razpisa niso:

– programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju 
Mestne občine Velenje. Izjema so programi in projekti, 
katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične 
ponudbe Mestne občine Velenje,

– programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih 
proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili prora-
čunska sredstva Mestne občine Velenje,

– stroški dela oziroma plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, materialni stroški, potrebni za 
delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, 
ogrevanja …),

– programi in projekti, ki niso s področja turizma.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež na območju Mestne občine Velenje,
– ima skladno z veljavno zakonodajo urejeno vso 

potrebno dokumentacijo,
– ima zagotovljene pravne, organizacijske, materi-

alne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realiza-
cijo prijavljenih programov in projektov,

– je v preteklem letu sodeloval na najmanj treh pri-
reditvah v organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistič-
ne zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD.

Na razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki niso 
opravili programa in realizirali projektov, ki so jih prijavili 
na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov 
na področju turizma v Mestni občini Velenje v letu 2020 
(izjema je nerealizacija zaradi višje sile ali razlogov, na 
katere niso mogli vplivati).

IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija za sofinanciranje programov in projektov 

na področju turizma v Mestni občini Velenje (v nada-
ljevanju: komisija) bo pri ocenjevanju prijav upoštevala 
spodnja merila. Vrednotenje je podrobneje opredeljeno 
v priloženem dokumentu Merila.

a) Za razpisno področje A – Sofinanciranje progra-
mov in projektov turističnih društev

Splošna merila – Program
– delovanje društva (število članov društva; vključe-

vanje v prireditve Mestne občine Velenje ali Turistične 
zveze Velenje ali Zavoda za turizem ŠD v letu 2020; or-
ganizacija izobraževalnih dejavnosti v letu 2021; dejav-
nosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dedišči-
ne ter urejanju in varstvu okolja, prilagoditve delovanja 
društva trenutnim razmeram in trendom);

– promocijsko-informacijska dejavnost (nastop na 
sejmih, vzdrževanje spletne strani in/ali družbenih omre-
žij, redno posredovanje vsebin, sodelovanje pri osrednji 
letni prireditvi Turistične zveze Velenje).
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Splošna merila – Projekt
– zasnova projekta (število posameznikov, ki so-

delujejo pri pripravi in izvedbi projekta; organizacija in 
trajanje projekta; kakovost predloženega projekta);

– doseg projekta (predvideno število obiskovalcev 
ali izdaj ali spletni doseg; predvidena promocija pro-
jekta);

– finančna konstrukcija projekta.
Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prire-

ditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in 
tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani 
prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje. 
Prijavitelj lahko prijavi en projekt.

b) Za razpisno področje B – Sofinanciranje progra-
mov in projektov turističnih podmladkov

Splošna merila – Program
– delovanje turističnega podmladka (število članov 

turističnega podmladka; vključevanje podmladka v pri-
reditve Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Vele-
nje ali Zavoda za turizem ŠD v letu 2021; dejavnosti na 
področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter 
urejanju in varstvu okolja);

– program turističnega podmladka (kakovost predlo-
ženega programa).

Splošna merila – Projekt
– zasnova projekta (število mladih posameznikov, 

ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta; organizacija 
in trajanje projekta; kakovost predloženega projekta);

– doseg projekta (predvideno število obiskovalcev 
ali izdaj ali spletni doseg; predvidena promocija pro-
jekta).

Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prire-
ditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in 
tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani 
prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje. 
Prijavitelj lahko prijavi en projekt.

V. Priloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in doka-

zila:
– za področje A: Sofinanciranje programov in pro-

jektov turističnih društev
– program dela društva za leto 2021 (Priloga 1),
– parafiran vzorec pogodbe (Priloga 2),
– število članov društva (Priloga 3),
– podpisi in žigi o sodelovanju na prireditvah Me-

stne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali Za-
voda za turizem ŠD (Priloga 4).

– za področje B: Sofinanciranje programov turistič-
nih podmladkov:

– program dela turističnega podmladka za leto 
2021 (Priloga 1),

– parafiran vzorec pogodbe (Priloga 2),
– podpisi in žigi o sodelovanju na prireditvah Me-

stne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje ali Za-
voda za turizem ŠD (Priloga 3).

Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in 
žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja oziroma od njega 
pooblaščena oseba.

VI. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v prora-

čunu za izvedbo javnega razpisa so:
– za razpisno področje A: 16.000 €,
– za razpisno področje B: 3.000 €.
Višina dodeljenih sredstev:
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripra-

vi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih 
sredstev ter ga posreduje županu Mestne občine Vele-
nje, ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru 
prejemnikov sredstev (v nadaljevanju: sklep).

Upravičenec je dolžan na Urad za gospodarski 
razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje po 
zaključenem programu oziroma projektu v letu 2021, 
dostaviti vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pi-
sna dokazila (vabila, fotografije) o izvedenih aktivno-
stih. Upravičenec lahko dostavi vsebinsko in finančno 
poročilo za zaključeni posamezni del programa, ki ga je 
opredelil v svoji vlogi na javni razpis.

Upoštevana bodo vsebinska in finančna poročila, ki 
jih bo Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Me-
stne občine Velenje prejel do 25. novembra 2021. Izjema 
velja za projekte, ki bodo izvedeni od vključno 25. no-
vembra do vključno 31. decembra 2021. V tem primeru 
je upravičenec dolžan na Urad za gospodarski razvoj in 
prestrukturiranje Mestne občine Velenje v roku 8 dni po 
zaključenem projektu, dostaviti vsebinsko in finančno po-
ročilo ter priložiti pisna dokazila o izvedenih aktivnostih. 
Upravičencu se bodo izplačala sredstva v višini, ki bodo 
izkazana s predloženim vsebinskim in finančnim poroči-
lom, vendar največ v višini, določeni s sklepom.

Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih pri-
hodkov proračuna občine za leto 2021.

VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2021. Izjema velja 
za projekte, ki bodo izvedeni od vključno 25. novembra 
do vključno 31. decembra 2021.

VIII. Rok za vložitev vlog
Rok za oddajo vlog je torek, 3. marec 2021, do 

14. ure.
Prijavitelj odda vlogo na javni razpis s priporočeno 

pošiljko po pošti ali osebno na naslov Mestna občina 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje – vložišče, soba 10.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo ne 
glede na način dostave, prispele v vložišče MOV najka-
sneje do 14. ure roka za oddajo vloge.

Ovojnica mora biti ustrezno opremljena z izpolnje-
nim obrazcem, iz katerega je razvidno na katero podro-
čje se prijavitelj prijavlja (A ali B) oziroma na njej označe-
no »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov na področju turizma v MOV za 
leto 2021 Področje A« ali »Ne odpiraj – Prijava na javni 
razpis za sofinanciranje programov in projektov na po-
dročju turizma v MOV za leto 2021 Področje B«.

IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 4. marca 2021, ob 11. uri, v pro-

storih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Za 
vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo 
je podala upravičena oseba in ali je glede na besedilo 
javnega razpisa popolna. Odpiranje vlog je javno. O od-
piranju vlog komisija sproti vodi zapisnik. Vse nepravo-
časne vloge ali neustrezno označene vloge se ne bodo 
obravnavale, s sklepom bodo zavržene in se neodprte 
vrnejo prijavitelju.

Prijavitelje, katerih vloge na javnem razpisu ne bodo 
popolne, bo komisija v roku sedmih delovnih dni od dne-
va odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vlog. Rok za 
dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst delovnih dni. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala 
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne 
vloge.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.

Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev uteme-
ljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer 
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za gospodar-
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ski razvoj in prestrukturiranje, Titov trg 1, 3320 Velenje. 
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni ra-
zlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe 
ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. 
O pritožbi odloča župan.

X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obvešče-
ni o izidu javnega razpisa najkasneje v 45 dneh po poteku 
roka za predložitev vlog.

XI. Podpis pogodbe: Mestna občina Velenje posre-
duje upravičencu sklep ter ga hkrati pozove k podpisu 
pogodbe. Če se upravičenec v roku petnajst dni od pre-
jema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
na javni razpis.

XII. Nadzor nad porabo sredstev: nadzor nad izva-
janjem programov oziroma projektov in nad porabo do-
deljenih sredstev opravlja Urad za gospodarski razvoj in 
prestrukturiranje Mestne občine Velenje.

XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: raz-
pisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu Mestna 
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in na spletni stra-
ni Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (Priložno-
sti – Javni razpisi, natečaji). Vloga, ki jo je potrebno oddati 
na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila.

XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani 
po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-18-66 ali po 
elektronski pošti urska.gabersek@velenje.si.

Mestna občina Velenje

 Ob-1152/21
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka 

o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 81/19) in Pravilnika o subvencioniranju izgra-
dnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Ob-
čine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 
št. 4/14, 2/16 in 2/17)

javni razpis
za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče  

v letu 2021
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na 
območju Občine Velike Lašče za leto 2021.

Višina sredstev, namenjenih za subvencioniranje iz-
gradnje MKČN za leto 2021, znaša 30.000,00 EUR.

Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sred-
stva v višini: 50 % upravičenih stroškov postavitve male 
komunalne čistilne naprave, vendar največ:

– 1300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1–6 PE
– 1800 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 

7–20 PE
– 2300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 

21–50 PE.
Upravičen strošek subvencioniranja investicije je 

nakup in vgradnja čistilne naprave, pri čemer DDV ni 
upravičen strošek.

2. Pogoji za pridobitev sredstev
a) Do subvencije so upravičene fizične in pravne 

osebe, ki so lastnice stanovanjskih ali poslovnih stavb 
zunaj aglomeracij, na območju, za katera mora Občina 
Velike Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje komunal-
nih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno 
napravo, in imajo stalno prebivališče oziroma poslovne 
prostore v Občini Velike Lašče. Seznam aglomeracij, kjer 

mora Občina Velike Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno či-
stilno napravo, na katerih ni mogoče pridobiti subvencij, je 
sestavni del tega razpisa. Natančnejši vpogled je možen 
na Občini Velike Lašče ali v prostorsko informacijskem 
sistemu občin (PISO).

b) Do subvencije so upravičena tudi društva in ne-
profitne organizacije, ki imajo sedež v Občini Velike Lašče 
in so lastniki ali solastniki oziroma upravljavci stavb na 
območju Občine Velike Lašče.

c) Komisija, ki jo ob razpisu imenuje župan, lah-
ko odobri subvencijo tudi za priključitev objektov znotraj 
aglomeracij iz priloge 1, če ugotovi, da priključitev objekta 
na javni kanalizacijski sistem ni možna ali ni ekonomsko 
upravičena.

d) Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem 
letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, ima-
jo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.

e) Na razpisu ne morejo kandidirati prosilci, ki nima-
jo poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so 
v sodnem sporu z Občino Velike Lašče.

3. Vloga
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi 

podatki prosilca ter obvezne priloge.
Obvezne priloge so:
Priloga 1: fotokopija računa za nakup in/ali vgradnjo 

MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena ter da je bila 
investicija izvedena, in potrdilo o plačilu.

Priloga 2: potrdilo o vpisu v bazo malih komunalnih 
čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, ki ga izda kon-
cesionar obvezne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Velike Lašče.

Priloga 3: soglasje solastnikov stanovanjskega 
objekta in soinvestitorjev MKČN (samo, če je več sola-
stnikov objekta, za katerega se izdaja vloga).

Priloga 4: soglasje lastnikov objektov in soinvestitor-
jev MKČN, ki je skupna za več objektov (samo, če se več 
samostojnih objektov priključi na eno MKČN).

4. Rok in način prijave
Vlogo z zahtevanimi prilogami je treba oddati po 

elektronski pošti na naslov obcina@velike-lasce.si ali 
s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Rok za oddajo vlog 
je do 30. novembra 2021. Sredstva se dodeljujejo do 
porabe.

Če ob vložitvi vloga ni popolna, se prosilca pozove, 
da vlogo v postavljenem roku dopolni. Če tega ne stori 
oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se 
ta s sklepom zavrže. Vsak upravičenec je do subvencije 
za posamezni objekt upravičen samo enkrat.

5. Postopek obravnave vlog
Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija, ki jo 

imenuje župan. Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni 
po prejetju vloge. Komisija obravnava vse popolne in 
pravočasno prispele vloge ter pripravi seznam upravi-
čencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Na 
podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sred-
stev odloči občinska uprava s sklepom. Zoper navedeni 
sklep je dovoljena pritožba županu Občine Velike Lašče. 
Odločitev župana je dokončna. V roku 30 dni od vročitve 
sklepa o sofinanciranju izgradnje MKČN se izvede na-
kazilo odobrenih proračunskih sredstev na bančni račun 
upravičenca.

Vse potrebne informacije dobite na Obči-
ni Velike Lašče (Roman Viršek, tel. 01/781-03-63, 
roman.virsek@velike-lasce.si). Razpisna dokumentacija 
s prijavnim obrazcem je na voljo na občinski spletni strani 
www.velike-lasce.si.

Občina Velike Lašče
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Priloga 1: Seznam območij aglomeracij v Občini Velike Lašče, kjer razen 
izjemoma ni mogoče uveljavljati subvencij za izgradnjo MKČN

Priloga 1 

Seznam območij aglomeracij v Občini Velike Lašče, kjer razen izjemoma ni mogoče 
uveljavljati subvencij za izgradnjo MKČN.  

ID AGLOMERACIJE IME AGLOMERACIJE 

50017 Mala Slevica 2019 

40011 Pušče 2019 

5503 Rašica 2019 

5468 Velike Lašče 2019 

5417 Dvorska vas 2019 

5466 Male Lašče 2019 

50019 Velika Slevica 2019 
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Št. 430-2/2021-2 Ob-1177/21
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 

list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje 
ob Savi za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list 
RS, št. 33/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob 
Savi za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) in sklepa 
župana o imenovanju komisije za izvedbo javnega raz-
pisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbuja-
nja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob 
Savi za leto 2021, št. 430-2/2021-1, z dne 13. 1. 2021, 
Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021

I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finanč-
nih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvo-
ja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za 
leto 2021 v okvirni višini 44.000 EUR po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu – skupinske izjeme.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Ukrep: Naložbe v kmetijska 
gospodarstva v zvezi s primarno 
kmetijsko pro izvodnjo

Okvirna
višina sredstev 

(EUR)
Podukrep 1: Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev 30.000,00
Podukrep 2: Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov 14.000,00

Sredstva za Podukrep 1 se zagotovijo na »SM 
08028 – Naložbe v kmetijska gospodarstva«, za Po-
dukrep 2 pa iz »SM 08026 – Male agromelioracije in 
ograditev pašnikov« proračuna Občine Zagorje ob Savi 
za leto 2021.

III. Upravičenci – pogoji za dodelitev sredstev: do 
sredstev za razpisane ukrepe iz poglavja II so upra-
vičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem 
za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna 
v primarni kmetijski pro izvodnji ter so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev. Upravičenci morajo imeti v la-
sti ali najemu najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč v upora-
bi, naložba pa mora biti izvedena na območju Občine 
Zagorje ob Savi. Pri naložbah v hleve in gospodarska 
poslopja morajo upravičenci rediti še najmanj 5 GVŽ. 
Vlogo za sofinanciranje predložijo nosilci kmetijskih 
gospodarstev (KMG).

IV. Ukrep
Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s pri-

marno kmetijsko pro izvodnjo
Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živino-

rejsko in rastlinsko pro izvodnjo na KMG.
Upravičeni stroški so:
stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo pri-
marni kmetijski pro izvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala in storitev), stroški opreme hlevov in gospo-
darskih poslopij, stroški nakupa rastlinjaka minimalne 
površine 30 m2, montaže ter opreme v rastlinjaku, 
stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …) mini-
malne površine 200 m2, stroški nakupa računalniške 
programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic 
in blagovnih znamk.

Strojne lope po tem javnem razpisu niso predmet 
sofinanciranja – neupravičeni stroški.

K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagate-
lji predložiti:

ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je 
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, 
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe, presoja 
vplivov na okolje, če je le ta potrebna, najmanj dve 
barvni fotografiji stanja parcele oziroma objekta pred 
začetkom izvajanja del, ponudbo oziroma predračun 
za načrtovano naložbo, ki se glasi na nosilca KMG, 
kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v te-
kočem oziroma preteklem letu, mnenje o upravičenosti 
in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba.

Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov na-
ložbe. Najvišji skupni dodeljen znesek za posamezno 
naložbo oziroma za več naložb hkrati na KMG pa lahko 
znaša do 5.000 EUR na upravičenca na leto.

Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

Do sofinanciranja so upravičene naložbe v urejanje 
kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški so:
stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroški 
izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroški 
nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 
z ograjo, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč 
za živino.

K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagate-
lji predložiti:

ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, v kolikor 
so potrebna, predračun stroškov za načrtovano na-
ložbo, ki se glasi na nosilca KMG, kopijo katastrskega 
načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih 
zemljišč ali nezahtevna agromelioracija, dovoljenje la-
stnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa 
zemljišča in kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži no-
silec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov na-
ložbe. Najvišji skupni dodeljen znesek za posamezno 
naložbo oziroma za več naložb hkrati na KMG pa lahko 
znaša do 5.000 EUR na upravičenca na leto.

Do sofinanciranja po tem ukrepu oziroma podukre-
pih niso upravičeni naslednji stroški:

nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 
rastlin, zasaditev letnih rastlin, dela v zvezi z odvodnja-
vanjem, nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 
zemljišč, naložbe za skladnost s standardi Unije, z izje-
mo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja, za že izvedena dela, inve-
sticije, ki se izvajajo izven območja občine, investicije, ki 
so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije 
ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vi-
nogradov, stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, 
obratna sredstva, DDV v kolikor je le-ta izterljiv.

Do pomoči niso upravičene dejavnosti, povezane 
z izvozom v tretje države ali države članice, v kolikor je 
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavno-
stjo in pomoči, odvisne od prednostne uporabe doma-
čega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
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V. Kriteriji za dodelitev sredstev
Na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev 

in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog znotraj po-
sameznega podukrepa – vsota vseh predračunov za 
upravičene stroške, bo izračunan količnik, kot osnova 
za informativni izračun nepovratnih sredstev upravi-
čencem. Upravičenci bodo o izboru obveščeni z infor-
mativno odločbo v roku 30 dni po zaključku javnega 
razpisa.

V informativni odločbi bo navedena informativna 
višina sofinanciranja prijavljenega ukrepa glede na 
k vlogi predložene predračune, določen pa bo tudi 
rok za dokončanje prijavljene naložbe oziroma rok za 
oddajo zahtevka za izplačilo, ki mora vsebovati doka-
zila o nastalih obveznostih (račun/situacija) in plačilu 
le-teh (potrdilo/dokazilo o plačilu računa), druga do-
kazila zahtevana v informativni odločbi in najmanj dve 
barvni fotografiji zaključene naložbe.

Po zaključku naložbe oddajo upravičenci zahte-
vek za izplačilo za sofinanciranje upravičenih stro-
škov na osnovi informativne odločbe. Zahtevki upra-
vičencev bodo dokončna osnova za ponovni izračun 
količnika med razpoložljivimi proračunskimi sredstvi 
in vsoto vseh računov za upravičene stroške, s tem 
pa tudi dokončna osnova za izračun višine sofinan-
ciranja prijavljene in zaključene naložbe. V kolikor 
bo vrednost na zahtevku višja od priznane vrednosti 
po predračunu, se upošteva predračunska vrednost. 
Stroški, katere upravičenec v vlogi ne predvideva 
oziroma ne navaja, so pa med izvajanjem naložbe 
nastali, navaja pa jih v zahtevku za izplačilo, niso 
upravičeni do sofinanciranja.

Upravičenci bodo po oddaji zahtevkov prejeli 
nove odločbe in bili hkrati pozvani k podpisu po-
godb. Pri vlogah, katerih vrednost naložbe presega 
10.000 EUR upravičenih stroškov, bo kot osnova za 
izračun količnika in s tem višine sofinanciranja, upo-
števana maksimalna višina 10.000 EUR. Do sofinan-
ciranja so upravičeni le tisti stroški naložbe, ki nasta-
nejo od prejema informativne odločbe dalje. Stroški, 
nastali pred izdajo informativne odločbe, niso upravi-
čeni stroški. Izjema so le stroški, povezani s pripravo 
vloge (mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, načrt ureditve pašnika, načrt urejanja kmetij-
skih zemljišč ipd.).

VI. Način in kraj oddaje/predložitve vlog: pisne 
vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) od-
dajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina 
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje 
ob Savi. Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja in pri-
pis »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Kmetijstvo 
2021«. Vlagatelj lahko odda vlogo za oba podukrepa 
iz tega javnega razpisa, pri čemer pa mora biti vsaka 
vloga v svoji ovojnici. V primeru, da vlagatelj v eni 
ovojnici odda vlogi za oba podukrepa, bo upoštevan 
le cenejši podukrep.

VII. Rok za prijavo na javni razpis: rok za oddajo 
vlog prične teči naslednji dan od dneva objave v Urad-
nem listu RS in se zaključi 15. 2. 2021 ob 12. uri (da-
tum in ura prispetja oziroma vročitve vloge).

VIII. Obravnavanje vlog: pravočasno prispele in 
pravilno označene vloge za razpisana podukrepa bo 
obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje 
vlog bo 17. 2. 2021 ob 8. uri na sedežu Občine Zagor-
je ob Savi in ne bo javno. Prepozno prispele oziroma 
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neute-
meljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove 
na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 5 dni. Vloge, 

ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, 
neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upravičenci bodo 
o izboru obveščeni z informativno odločbo najkasneje 
v roku 30 dni po zaprtju javnega razpisa. V informa-
tivni odločbi bo določen rok za dokončanje prijavljene 
naložbe oziroma rok za oddajo zahtevka za izplačilo. 
Po preteku roka za oddajo zahtevka za izplačilo bodo 
upravičencem poslane nove odločbe, hkrati pa bodo 
pozvani k podpisu pogodb, v katerih bodo opredelje-
ne medsebojne pravice in obveznosti. Če prejemnik 
sredstev v roku 8 dni od prejema pogodbe ne pristopi 
k podpisu le-te, se šteje, da je odstopil od zahteve za 
pridobitev sredstev po tem razpisu. Dodeljena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu. 
V kolikor bo na posamezen podukrep prispelo premalo 
vlog, bodo prosta sredstva prenesena na podukrep, 
kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev. Zo-
per izdan sklep oziroma odločbo je dovoljena pritožba 
v roku 8 dni od prejema. Predmet pritožbe ne morejo 
biti postavljeni pogoji, merila in kriteriji za ocenjevanje 
vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z iz-
branimi vlagatelji.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo jav-
nega razpisa in prijavni obrazec, je vlagateljem na vo-
ljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani 
Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.

Podrobnejše informacije v zvezi z javnim razpi-
som so vlagateljem na voljo na tel. 03/565-57-13 (Da-
mir Kozolić) ali na e-naslovu damir.kozolic@zagorje.si.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-4/2021 Ob-1178/21
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ura-

dni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob 
Savi za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) in sklepa 
župana št. 430-4/2021-1, z dne 12. 1. 2021, Občina 
Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov invalidskih  
in humanitarnih organizacij v letu 2021 

(v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob 

Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Programi, ki so predmet sofinanciranja: proga-

mi invalidskih in humanitarnih organizacij, kot jih opre-
deljujeta Zakon o invalidskih organizacijah in Zakon 
o humanitarnih organizacijah (v nadaljevanju: IHO) 
in ki delujejo kot neprofitne in prostovoljne organi-
zacije na področju invalidskega, socialnega in zdra-
vstvenega varstva, v njihovih programih pa so zajete 
specifične potrebe članov, reševanje njihovih stisk, 
dobrodelnost, organizirana samopomoč in podobno.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo invalidske in huma-

nitarne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, 

vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje 
ob Savi,
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– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-
kumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, ma-

terialne in organizacijske možnosti za izvajanje in 
uresničevanje načrtovanih aktivnosti,

– občini dostavljajo poročila o realizaciji progra-
mov in načrtih za prihodnje leto,

– imajo na dan prijave na javni razpis do Občine 
Zagorje ob Savi poravnane vse morebitne zapadle 
obveznosti.

4. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij za 
leto 2021 je 13.300,00 EUR.

5. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2021 v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti 
izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena 
v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obrav-
navana kot popolna.

7. Informacija o obrazcih za prijavo: razpisna 
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijav-
nega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje 
ob Savi www.zagorje.si.

8. Razpisni rok in način dostave prijave: izvajalci 
morajo prijave na predpisanih obrazcih z zahtevanimi 
prilogami oddati po pošti (priporočeno) na naslov: 
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 
Zagorje ob Savi, z vidno oznako »Ne odpiraj – Pri-
java na javni razpis, programi IHO v letu 2021«. Na 
hrbtni strani kuverte je potrebno obvezno navesti ime 
in naslov IHO. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo 
prispele na naslov naročnika do ponedeljka, 9. febru-
arja 2021, do 10. ure. Prijave, prejete po navedenem 
roku se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene na na-
slov pošiljatelja.

9. Navedba osebe pooblaščene za dajanje infor-
macij: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za druž-
bene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob 
Savi (Blanka Šmit – tel. 03/565-57-30 ali e naslov – 
blanka.smit@zagorje.si).

10. Rezultati javnega razpisa: odpiranje prijav na 
javni razpis ne bo javno. O izidu razpisa bodo vlagate-
lji z odločbo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni 
po izteku roka za prijavo na ta razpis. O morebitni 
pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev 
odloči župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne 
pravice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-3/2021-2 Ob-1179/21

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob 
Savi za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) in sklepa 
župana št. 430-3/2021-1, z dne 12. 1. 2021, Občina 
Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih  

in častniških organizacij v Občini Zagorje ob Savi  
v letu 2021

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

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

gramov veteranskih in častniških organizacij, katerih 
vsebina vključuje:

– krepitev domoljubne in narodne zavesti in ohra-
njanje izročil,

– informiranje in svetovanje svojim članom,
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa,
– skrb za spomenike in spominska obeležja,
– organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih 

dejavnosti (pohodi, srečanja …),
– organizacijo prireditev (proslave, spominske slo-

vesnosti …),
– spodbujanje kulturnega izražanja in kreativnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki 

izvajajo programe veteranskih in častniških združenj in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– prijavijo program, ki je predmet razpisa,
– redno delujejo najmanj dve leti,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in zagoto-

vljene osnovne pogoje za realizacijo prijavljenih pro-
gramov,

– ne prijavljajo programov z enako vsebino na 
drug javni razpis Občine Zagorje ob Savi za sofinanci-
ranje v letu 2021.

Programi, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so 
že sofinancirani s strani Občine Zagorje ob Savi na dru-
gi osnovi, na tem razpisu ne morejo biti sofinancirani.

4. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje progra-
mov veteranskih organizacij: ocenjevanje in vredno-
tenje programov veteranskih organizacij bo izvedeno 
v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

5. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sred-
stev, namenjenih za sofinanciranje programov vete-
ranskih organizacij, v letu 2021 znaša 6.500,00 EUR.

6. Rok za porabo sredstev: programi, sofinanci-
rani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni do 
31. 12. 2021.

7. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi 
z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je zainte-
resiranim na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob 
Savi www.zagorje.si, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje 
ob Savi. Prijava na razpis se vloži na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo 
na naslovu Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za druž-
bene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 
1410 Zagorje ob Savi (kontaktna oseba: Blanka Šmit, 
tel. 03/565-57-30 ali e naslov: blanka.smit@zagorje.si).

9. Način prijave in rok za oddajo vlog: vlogo lahko 
prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Ob-
čina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje 
ob Savi. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in 
ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti 
razviden pripis »Javni razpis – Veteranske in častniške 
organizacije 2021 – Ne odpiraj«, na hrbtni strani pa na-
veden naziv in naslov prijavitelja. Rok za oddajo vlog je 
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3. februar 2021, do 10. ure. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali jih ne bodo 
vložile upravičene osebe ali bodo nepopolne po roku, 
določenem za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

10. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru: odpi-
ranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje programov 
veteranskih organizacij na podlagi podatkov iz vloge bo 
opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. O izidih 
razpisa bodo prijavitelji s sklepom občinske uprave ob-
veščeni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na raz-
pis. Z upravičenci, katerim bo priznano sofinanciranje, 
bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini 
in načinu sofinanciranja v letu 2021.

Občina Zagorje ob Savi
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 Ob-1132/21
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šol-

ski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šen-
tjur na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) razpisuje prosto 
delovno mesto

ravnatelja
Srednje poklicne in strokovne šole – SPSŠ (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja izpolnje-
vati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu 
s 53., 58., 92., 96. in 107.a členom Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), in sicer:

1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma 
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobraz-
bi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),

2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sve-
tovalnega delavca v Srednji poklicni in strokovni šoli 
ŠC Šentjur,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja v skladu z zakonom,

4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobraz-
bo,

5. ima naziv svetovalec ali svetnik 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 pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,

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

11. da predloži svoj program vodenja šole.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpol-

njujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list 
RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in 
64/09 – popr. ter 65/09 – popr.).

Kandidat mora imeti pedagoško-andragoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje Srednje poklicne in strokovne šole ŠC Šentjur.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. Po-
godba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega 
kandidata-ke sklene za določen čas. Predviden začetek 
dela je 1. 7. 2021.

Popolne pisne prijave s kratkim življenjepisom, pro-
gramom vodenja in s priloženimi kopijami vseh dokazil 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnima 
potrdiloma Ministrstva za pravosodje, in sicer potrdilom 
o nekaznovanosti ter potrdilom iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 

Razpisi delovnih mest

in potrdilom pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem 
kazenskem postopku, vsa potrdila v skladu s 107.a čle-
nom ZOFVI, ki ne smejo biti starejša od 15 dni idr., pošljite 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Šolske-
ga centra Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur 
(z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja SPSŠ«.)

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.

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

Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Šolski center Šentjur

Št. 9000-4/2020/20-7 Ob-1134/21
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-

vanje Slovenije na podlagi 35. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, 
št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 
13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – 
ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 187. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14, 85/14 – ZUJF-B, 
95/14 – ZIUPTDSV-A, 97/14 – ZMEPIZ-1A, 95/14 – 
ZIPRS1415-C, 95/14 – ZUPPJS15, 95/14 – ZUJF-C, 
31/15 – ZISDU-3, 90/15 – ZIUPTD, 90/15 – ZUPPJS16, 
96/15 – ZIPRS1617, 102/15, 42/16 – odl. US, 80/16 – 
ZIPRS1718, 88/16 – ZUPPJS17, 40/17, 23/17, 75/17 
– ZIUPTD-A, 65/17, 71/17 – ZIPRS1819, 28/19, 75/19 
– ZIPRS2021, 75/19 – ZUPPJS2021, 75/19, 36/20 – 
ZIUJP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 139/20 
– ZUPPJS2021-A in ZPIZ-2H), 30. in 31. člena Statuta 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije (Uradni list RS, št. 52/14) in sklepa sveta zavoda 
z dne 17. 12. 2020, objavlja javni razpis za imenovanje

generalnega direktorja (m/ž)

Za generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije je po 33. členu Zakona 
o zavodih in 30. členu Statuta Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije lahko imenovan, kdor 
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom, in:

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

– ima aktivno znanje slovenskega in najmanj enega 
tujega jezika,

– ima najmanj osem let delovnih izkušenj na de-
lovnih mestih, ki potrjujejo, da ima strokovne, organiza-
cijske in vodilne sposobnosti za opravljanje te funkcije,

– ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega deja-
nja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, in

– predloži strategijo razvoja zavoda za mandatno 
obdobje.
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Mandat generalnega direktorja traja štiri leta.
Kandidati naj prijavo skupaj z dokazili o izpolnjeva-

nju pogojev v zaprti ovojnici pošljejo na naslov: Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ko-
lodvorska 15, 1000 Ljub ljana, z oznako »Javni razpis 
za generalnega direktorja – Ne odpiraj«. Prijavo skupaj 
z dokazili je potrebno vložiti v roku enajst dni (najkasneje 
do vključno 9. 2. 2021), pri čemer se kot prvi dan roka 
šteje naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Prijava kandidata je popolna, če vsebuje kopijo 
diplome, življenjepis kandidata z navedbo dosedanjih 
delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, or-
ganizacijske in vodilne sposobnosti za opravljanje dela 
generalnega direktorja ZPIZ, izjavo, da ni pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
dni dolžnosti, da zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, da ima aktivno znanje slovenskega in 
najmanj enega tujega jezika ter strategijo razvoja zavo-
da za mandatno obdobje.

Upoštevale in obravnavale se bodo samo pravoča-
sne in popolne prijave kandidatov.

K imenovanju generalnega direktorja zavoda daje 
soglasje Vlada Republike Slovenije.

Kandidati bodo o izbiri na svetu zavoda obveščeni 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

 Ob-1138/21
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Ko-

roška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi spreje-
tega sklepa 3. seje Sveta zavoda Šolskega centra Slo-
venj Gradec, dne 30. 9. 2020, razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice
Šolskega centra Slovenj Gradec za mandatno 

obdobje petih let
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor 

poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še nasle-
dnje pogoje v skladu s 55. členom Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/27, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 57/15 – ZOFVI-J), in sicer:

– kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj in
– opravljen ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kan-

didati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 

(58. člen ZOFVI),
– potrdilo o nekaznovanju v skladu s 107.a členom 

ZOFVI.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nima-

jo opravljenega ravnateljskega izpita, morajo pa si ga 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave 
z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenje-
pisom, z opisom delovnih izkušenj in programom dela 
za mandatno obdobje, v 8 dneh po objavi razpisa v za-

prti označeni kuverti na naslov: Svet zavoda Šolskega 
centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj 
Gradec, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico«.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zako-
nitem roku.

Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec

Št. 03-2021 Ob-1147/21
Razpisna komisija sveta javnega zavoda Lekar-

ne Kočevje, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih, 
34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, 19. člena Od-
loka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna 
Kočevje in 15. člena Statuta zavoda ter sklepov 3. kore-
spondenčne seje sveta zavoda, ki je potekala od 21. 12. 
2020 do 24. 12. 2020 razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice
Lekarne Kočevje

Poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, 
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:

1. ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri 
ali končan enovit magistrski študij farmacije,

2. ima veljavno licenco za izvajanje lekarniške de-
javnosti,

3. ima pet let izkušenj na področju lekarniške de-
javnosti,

4. predloži program razvoja zavoda,
5. ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
6. ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega 

javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovar-
stvenega zavoda,

7. ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri prav-
nih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelova-
nja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, 
nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpli-
va pri pro izvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je 
s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki 
urejajo gospodarske družbe,

8. ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in 
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev in

9. izpolni druge pogoje, določene z zakonom 
in predpisi.

Kandidati morajo predstaviti svojo vizijo delovanja 
zavoda in program razvoja za mandatno obdobje v pisni 
obliki. Prijavi morajo priložiti svoj CV in dokazila o izpol-
njevanju pogojev, pri čemer za točke 6., 7. in 8. zadostu-
je pisna izjava kandidata. Kandidati morajo podati tudi 
pisno izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje komisiji 
pridobitev podatkov o izpolnjevanju vseh razpisnih po-
gojev iz uradnih evidenc.

Kandidat bo imenovan za mandatno obdobje petih let.
Kandidati morajo svojo prijavo poslati v roku osmih 

dni od dneva objave javnega razpisa.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 60 dni od 

dneva objave javnega razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje-

jo na naslov: Lekarna Kočevje, Svet zavoda, Razpisna 
komisija, Roška cesta 16, 1330 Kočevje.

Razpisna komisija sveta zavoda Lekarne Kočevje

Št. 450/37/21 Ob-1151/21
Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
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ZPCP-2D) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih 
otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, 
št. 75/96, 48/99, 54/04, 43/07, 36/10, 77/10, 8/12, 9/15), 
Svet vrtca Antona Medveda Kamnik, Novi trg 26 b, 1241 
Kamnik, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja / ravnateljice

Kandidat/ka mora za imenovanje na prosto de-
lovno mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje, določene 
z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, in 
sicer mora:

– izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega 
delavca;

– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju;

– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor;

– imeti opravljen ravnateljski izpit;
– imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organiza-

cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Za ravnatelja/co je lahko imenovan tudi kandida/ka, 

ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga bo 
pridobil najkasneje v enem letu od pričetka mandata.

Kandidati morajo pisno prijavo s kratkim življenjepi-
som, dokazili o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih po-
gojev (potrdilom o izobrazbi, potrdilom o nazivu, dokazi-
lom o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilom o opra-
vljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo kandidata, 
da bo ravnateljski izpit opravil v zakonsko predpisanem 
roku, potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni, potrdilom sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izjavo 
o veljavnem vozniškem dovoljenju B kategorije in izjavo 
o poznavanju programskega orodja za delo z osebnim 
računalnikom in potrdilom iz evidence izbrisanih obsodb 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga 
izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni ter programom vodenja vrtca v mandatnem 
obdobju, ki je predmet razpisa.

Predviden začetek dela bo 1. 8. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 

5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev je potrebno poslati s priporočeno pošiljko. Začetek 
razpisa je 1. 2. 2021. Vašo prijavo z dokazili pošljite najpo-
zneje v 8 dneh po začetku razpisa, na naslov Svet Vrtca 
Antona Medveda Kamnik, Novi trg 26 b, 1241 Kamnik 
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 

v zakonitem roku.
Svet vrtca Antona Medveda Kamnik

Št. 101/2021/49 Ob-1153/21
Na podlagi 18. člena družbene pogodbe opt št. 

SV657/12 z dne 2. 7. 2012 in sklepa, ki ga je spreje-
la skupščina RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijske 
razvojne agencije d.o.o. Nova Gorica na svoji seji dne 
20. 1. 2021, predsednik skupščine objavlja javni razpis 
za delovno mesto

direktorja
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijske razvojne 

agencije d.o.o. Nova Gorica
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi vsak 

kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom, izpolnjuje še naslednje zahteve:

1. da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali speci-
alizacijo po visokošolskem strokovnem programu oziro-
ma magisterij stroke (2. bolonska stopnja);

2. da ima najmanj sedem let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj pet let pri opravljanju vodilnih ali vodstve-
nih delih in nalogah v gospodarskih družbah, organiza-
cijah ali institucijah, zavodih ali državni upravi;

3. da je državljan Republike Slovenije;
4. da ima znanje angleškega jezika na višji ravni, 

zaželjeno znanje iz italijanskega jezika;
5. da pri kandidatu niso podani zadržki iz drugega 

odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);

6. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-
sti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev;

7. da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti vizijo delova-
nja družbe za mandatno obdobje.

Kandidati morajo k prijavi predložiti ustrezna doka-
zila, in sicer:

1.) Za izpolnjevanje pogojev izobrazbe: fotokopijo 
diplome o pridobitvi zahtevane izobrazbe.

2.) Za izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj:
– podpisan življenjepis, v katerem kandidat navede 

družbe oziroma institucije, v katerih je delal, delovno 
mesto, čas trajanja zaposlitve, ključne naloge, ki jih je 
opravljal;

– fotokopijo pogodb(e) o zaposlitvi (iz katere so raz-
vidni podatki, ki se nanašajo na opis delovnega mesta, 
zahtevnost del, datum sklenitve in posebna pooblastila) 
oziroma dokazila, iz katerih so razvidna vodilna ali vod-
stvena dela in naloge (npr. potrdilo delodajalca).

3.) Za izpolnjevanje pogoja slovenskega državljan-
stva: fotokopija osebnega dokumenta.

4.) Za izpolnjevanje pogoja znanja tujih jezikov:
– Znanje kandidata iz angleškega jezika bo pred 

dokončnim izborom, na razgovoru preverila zunanja 
strokovna oseba pooblaščene izobraževalne ustanove 
o znanju tujega jezika na višji ravni (vsaj na stopnji B2, 
glede na ocenjevalno lestvico, opredeljeno v Skupnem 
evropskem referenčnem okviru za jezike (CEFR)).

5.) Za izpolnjevanje pogoja, da ni zadržkov iz dru-
gega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah:

Podpisana izjava kandidata, da:
– ni že član drugega organa vodenja ali nadzora 

te družbe;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-

janja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in so-
cialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, 
zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je 
že preteklo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti 
od prestane kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi oprav-
ljanja poklica, če ta še traja in

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
o odškodninski odgovornosti oziroma sta že pretekli dve 
leti od pravnomočnosti sodbe.

6.) Za izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti: Pod-
pisana izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen 
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zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti ali potrdilo iz kazenske evidence, 
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ni starejše od 
1 meseca.

7.) Za izpolnjevanje pogoja, da zoper njega ni vlo-
žena pravnomočna obtožnica: Podpisana izjava kandi-
data, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica 
ali potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku in ni starejše od 1 meseca.

V kolikor kandidat izpolnjevanje pogojev pod toč-
kama 6. in 7. dokazuje s podpisom izjav, bo moral pred 
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi navedeni potrdili obve-
zno predložiti.

Direktorja imenuje skupščina družbe, in sicer za 
obdobje 4 let.

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev 
morajo kandidati predložiti v zaprti kuverti v roku 21 dni 
od objave javnega razpisa, s pripisom »Javni razpis za 
direktorja – Ne odpiraj!« na naslov: RRA SEVERNE 
PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova 
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica.

Skupščina bo kot pravočasne upoštevala prijave, ki 
bodo poslane najkasneje v roku 21 dni od dneva objave 
razpisa. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji 
dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu družbe 
ali poslana priporočeno po pošti.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne 
in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpol-
njevali vse razpisne pogoje. V izbirnem postopku bodo 
imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali:

– poznavanje pravne ureditve sistema delovanja 
regijskih razvojnih agencij in področja dela v regijski 
razvojni agenciji (organiziranje in vodenje, poznavanje 
temeljne razvojne in poslovne politike);

– izkušnje pri pripravi, prijavi in vodenju evropskih 
projektov.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh od dne-
va sprejema sklepa o izbiri.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slov-
nični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške. Vse prijave bomo obravnavali zaupno.

RRA SEVERNE PRIMORSKE
Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
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Št. 4611-1/2021 Ob-1135/21
Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljub ljana, 

objavlja

javni poziv
za oddajo vlog za dodelitev ali podaljšanje 

koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo
1. Pravna podlaga
– 16. člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 

št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. 
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – 
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16)

– šesti odstavek 3. člena, 63. in 65. člen Zakona 
o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B: 
v nadaljnjem besedilu: ZIS)

– Navodilo o postopku dodeljevanja in podalj-
šanja koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo, 
št. 461-45/2013/63, z dne 29. 9. 2020.

2. Predmet in namen javnega poziva: predmet jav-
nega poziva je zbiranje vlog za dodelitev in podaljšanje 
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo z name-
nom celovitega obravnavanja vseh prispelih vlog v do-
ločenem obdobju.

3. Prijavitelji: na poziv se lahko prijavijo zainteresi-
rane pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev 
ali podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na 
srečo na podlagi določb ZIS.

4. Rok za oddajo vlog
Pisne vloge, katerih vsebino opredeljuje 67. člen 

ZIS, morajo prijavitelji dostaviti v roku 30 dni po objavi 
javnega poziva na naslov Ministrstva za finance, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Pri obravnavi vlog se upošteva roke v skladu z ZIS.
5. Dodatno pojasnilo glede obravnave vlog: vse vlo-

ge, ki prispejo v obdobju po poteku roka na podlagi tega 
poziva in do prvega naslednjega objavljenega poziva, se 
obravnavajo skupaj z vlogami, prispelimi v skladu s pr-
vim naslednjim objavljenim javnim pozivom.

6. Dodatne informacije: Pojasnila in dodatne in-
formacije o javnem pozivu so zainteresiranim pravnim 
osebam dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posre-
dovanega na elektronski naslov: janja.cingerle@mf.rs.si 
ali na tel. 01/369-66-92.

Ministrstvo za finance

 Ob-1139/21
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-

ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni 
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) določa in objavlja datum 
nastopa poslovanja notarja.

1. 2. 2021 začne s poslovanjem notar Miha Tratnik 
v Ljub ljani, Šmartinska cesta 111.

Notarska zbornica Slovenije

Druge objave
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Št. 101-2/2020-4 Ob-3418/20
Iz evidence statutov sindikata se izbriše Sindikat 

podjetja Sindikat železničarjev Slovenije, Sindikal-
na enota Pragersko, Kolodvorska cesta 10, 2270 
Ormož.

Upravna enota Ormož preneha hraniti pravila sin-
dikata, ki se nahajajo v evidenci statutov sindikata pod 
zaporedno številko 39.

Ob vpisu mu je bila dodeljena matična številka 
AJPES-a 5977053.

 Ob-1117/21
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni 

enoti Krško, se pod zap. št. 8, kjer je vpisan Sindikat 
javnih uslužbencev Slovenije, Organizacija sindikata 
delavcev Občine Krško, matična številka 1586319000, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, vpiše nov naziv sin-
dikata: Sindikat javnih uslužbencev občine Krško, Cesta 
krških žrtev 14, 8170 Krško.

Spremenjena pravila Sindikata javnih uslužbencev 
občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki so 
bila sprejeta dne 11. 12. 2020, z nazivom: Statut Sin-
dikata javnih uslužbencev občine Krško, se vzamejo 
v hrambo in vpišejo v evidenco statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Krško, pod zap. št. 8.

Evidence sindikatov
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 Ob-1133/21
Na podlagi Zakona o medijih Radio Gorenc d.o.o., 

Balos 4, Tržič, objavlja:
Več kot 5 % lastniški delež imajo: 1. Občina Tržič, 

Trg svobode 18, Tržič – 21,11 %; 2. Janez Štimec, Mir-
ke 15b, Vrhnika – 78,89 %.

Direktor: Janez Štimec.

 Ob-1154/21
Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d., 

Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljub ljana.
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Dnevnik 

Online, Moj dom, Nika, Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, 
Mini razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor v sliki – temat-
ske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja 
Razvedrila – Letni časi, Posebne izdaje Razvedrila, Te-
matske slikovne križanke.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe 
oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premo-
ženju izdajatelja najmanj pet odstotni delež kapitala ali 
najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glaso-
valnih pravic:

– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljub ljana – 35,11 %,
– Styria Media International GmbH, Gadollaplatz 1, 

Graz, Avstrija – 25,74 %,
– DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljub ljana 

– 15,94 %,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub ljana – 10,35 %.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave 

Bojan Petan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: mag. Robert 

Krajnik, Ada de Costa Petan, dr. Klaus Schweighofer, 
Rok Gorjup, Matej Štakul, Vanja Mekinc.

 Ob-1155/21
Ime medija: Radio 1 Krim; ENA VR.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Vnanje Gorice, Požarni-

ce 78H, 1351 Brezovica pri Ljub ljani.
Direktor: Damjan Rus, Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 

Ljub ljana (75 %), Damjan Rus, Vnanje Gorice, Požarni-
ce 78H, 1351 Brezovica pri Ljub ljani (25 %).

 Ob-1156/21
Ime medija: Portal Plus.
Izdajatelj: NSM d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 

Ljub ljana.
Direktor: Petra Ofentavšek.
Prokurist: Nikola Šutić.
Lastnik: Dejan Steinbuch, Bilečanska ulica 2, 1000 

Ljub ljana (75 %), Nikola Šutić, Ziherlova ulica 2, 1000 
Ljub ljana (25 %).

 Ob-1157/21
Ime medija: Radio 2, Ekstra FM, Radio 2 Dalma-

tinska glasba, Radio 2 Hrvaška glasba, Radio 2 Srbska 
glasba, Radio 2 Balkan, Radio 2 Slovenska, Radio 2 
Popevke, Radio 2 Romantična glasba, Radio 2 Italijan-
ska glasba.

Objave po Zakonu o medijih

Izdajatelj: RADIO 2 d.o.o., Stegne 11B, 1000 Ljub-
ljana.

Direktor: Mojca Pušlar.
Lastnik: R2 INVESTICIJE, investiranje, d.o.o., Ci-

ril-Metodov trg 18, 1000 Ljub ljana (100 %).

 Ob-1158/21
Ime medija: RADIO BOB, RADIO BOB Hardrock, 

RADIO BOB Klasik Rock, RADIO BOB Ljubezenski Rock.
Izdajatelj: Radio 3, d.o.o., Stegne 11B, 1000 Ljub-

ljana.
Direktor: Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub-

ljana.

 Ob-1159/21
Ime medija: Radio Antena, Radio Antena Savinjska; 

ANT SAV, Radio Antena Balkan, Radio Antena 80ta, Ra-
dio Antena 90ta, Radio Antena TOP 100, Radio Antena 
TOP 40, Radio Antena Love, Radio Antena Disco, Ante-
na Rock, Antena Promet 24, Antena Novice 24.

Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Stegne 11B, 1000 
Ljub ljana.

Direktor: Tomaž Čop, Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub-

ljana.

 Ob-1160/21
Ime medija: Radio 1 Gorenjska; ENA GO, Radio 4.
Izdajatelj: Radio Belvi, d.o.o., Stritarjeva ulica 6, 

4000 Kranj.
Direktor: Boštjan Žagar.
Prokurist: Nataša Harej.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub-

ljana.

 Ob-1161/21
Ime medija: RADIO GEOSS.
Izdajatelj: Radio Geoss, d.o.o., Valvazorjev trg 3, 

1270 Litija.
Direktor: Špela Mahkovec.
Lastnik: Jože Mahkovec, Breg pri Litiji 7, 1270 Litija 

(50 %), Mija Mahkovec, Ulica Sergeja Mašere 7, 6000 
Koper-Capodistria (50 %).

 Ob-1162/21
Ime medija: Radio Kranj – Gorenjski megasrček.
Izdajatelj: Radio Kranj, d.o.o., Stritarjeva ulica 6, 

4000 Kranj.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Franci Valjavec, Nataša Harej.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub-

ljana (89,9968 %), Radio Kranj d.o.o., Stritarjeva ulica 6, 
4000 Kranj (10,0032 %).

 Ob-1163/21
Ime medija: Radio 1 DAB, Radio Maxi.
Izdajatelj: RADIO MAKSI d.o.o., Prešernova ulica 3, 

9240 Ljutomer.
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Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Radio Maksi d.o.o., Prešernova ulica 3, 

9240 Ljutomer (34,3150 %), Infonet media d.d., Ste-
gne 11B, 1000 Ljub ljana (65,685 %).

 Ob-1164/21
Ime medija: Radio 1 107,9; ENA LJ, Radio 1 Bela 

Krajina; ENA BK, Radio 1 Celjski val; ENA CEL, Radio 1 
Dolenjska; ENA NM, Radio 1 Krvavec; ENA KR, Radio 1 
Obala; ENA KP, Radio 1 Pomurje; ENA MS, Radio 1 
Portorož; ENA PO, Radio 1 Primorska; ENA NG, Ra-
dio 1 Ptuj; ENA PTUJ, Radio 1 Savinjska; ENA SAV, Ra-
dio 1 Štajerska; ENA MB, Rock Celje, Radio 3, Radio 1 
Hrvaška glasba, Radio 1 80ta, Radio 1 90ta, Radio 1 
2000, Radio 1 TOP 100, Radio 1 HITMIX, Radio 1 Lju-
bezenske, Radio 1 top 40, Radio 1 Disco, Radio 1 Rock, 
Radio 1 Slovenske, Radio 1 prometni radio, Radio 1 non 
stop novice, Radio 1 Parlament, Radio 1 Jazz, Radio 1 
Urban, Kafe Radio.

Izdajatelj: Radio Pro 1 d.o.o., Rozmanova cesta 34, 
8000 Novo mesto.

Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub-

ljana (100 %).

 Ob-1165/21
Ime medija: RADIO 1 KOROŠKA, Radio Brezje.
Izdajatelj: Radio Radlje d.o.o., Mariborska cesta 8A, 

2360 Radlje ob Dravi.
Direktor: Mojca Pušlar.
Lastnik: R2 INVESTICIJE, investiranje, d.o.o..

 Ob-1166/21
Ime medija: Radio ROBIN.
Izdajatelj: Radio Robin d.o.o., Industrijska cesta 5, 

5000 Nova Gorica.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Nataša Harej.
Lastniki: Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub-

ljana (100 %).

 Ob-1167/21
Ime medija: RADIO TRIGLAV.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta 

Čufarja 4, 4270 Jesenice.
Direktor: Nataša Harej.
Prokurist: Franci Valjavec.
Lastnik: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 

Jesenice (5,4686 %), Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 
Žirovnica (1,0191), Infonet media d.d., Stegne 11B, 
1000 Ljub ljana (92,4932 %).

 Ob-1168/21
Ime medija: Radio 1 Ribnica; ENA RIB.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Vrvarska pot 3, 1310 

Ribnica.
Direktor: Tomaž Čop.
Lastniki: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub-

ljana.

 Ob-1169/21
Ime medija: R1 TV, AK TV.
Izdajatelj: VISUAL RADIO svetovanje in produkcija 

d.o.o., Stegne 11B, 1000 Ljub ljana.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje 

(100 %).

 Ob-1171/21
Ime medija: ODPRTI RADIO.
Izdajatelj: RADIJSKO ZDRUŽENJE A-RADIO, 

Smerdujeva ulica 21, 1000 Ljub ljana.
Zastopnik: Zlatko Čonč.

 Ob-1176/21
Ime medija: Gorenjska televizija – GTV.
Izdajatelj: TELE-TV D.O.O., Oldhamska cesta 1A, 

4000 Kranj.
Direktor: Iztok Škofic.
Lastnik: 100 % Iztok Škofic, Golniška cesta 113, 

4000 Kranj.

 Ob-1185/21
Ime medija: RADIO TEDNIK PTUJ družba za časo-

pisno in radijsko dejavnost d.o.o.
Izdajatelj: RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o., Osojnikova 

cesta 3, 2250 Ptuj.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glaso-

valnih pravic imajo:
– RADIO TEDNIK PTUJ DRUŽBA ZA ČASOPISNO 

IN RADIJSKO DEJAVNOST D.O.O. – 15,94 %
– IVAN KRALJ – 15,36 %
– REPORTER MEDIA, ČASOPISNO IN ZALOŽNI-

ŠKO PODJETJE, D.O.O. – 15,23 %
– DETEKTIVSKA AGENCIJA VESTIGIUM, D.O.O. 

– 15,23 %
– SALOMON D.O.O., PODJETJE ZA ZAPOSLO-

VANJE INVALIDOV, PROIZVODNJO, POSREDOVA-
NJE IN STORITVE LJUB LJANA – 14,37 %

– CURATOR NOVA, POSREDOVANJE IN PRODA-
JA, D.O.O. – 13,34 %

– DZS INVESTICIJE, UPRAVLJANJE NALOŽB, 
D.O.O. – 10,54 %.

Odgovorna oseba izdajatelja: Drago Slameršak, 
direktor.
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

I N 42/2018 Os-1113/21
Okrajno sodišče v Sežani je po sodnici Tatjani Ma-

rušič Kodele v nepravdni zadevi predlagatelja: Aljoša 
Kovačič, Soška ulica 8, Koper, ki ga zastopa Mirjana 
Djurković, odvetnica v Kopru, zoper nasprotne udele-
žence: 1. Avgust Blažič, Puče 54a, Šmarje, 2. Dragica 
Okpulu, Tržaška cesta 39, Ljub ljana, 3. Marsell Blazce, 
Babiči 5, Marezige, 4. Mestna občina Koper, Verdi-
jeva 10, Koper, ob udeležbi: 1. Jana Orel, Žlebe 18, 
Medvode, 2. Vilma Baruca, Soška ulica 8, Koper in 
3. Franko Baruca, Soška ulica 8, Koper, ki jih vse za-
stopa mag. Gregor Velkaverh, odvetnik v Kopru, zaradi 
vzpostavitve etažne lastnine in ugotovitve pripadajočega 
zemljišča, dne 7. 7. 2020 izdalo sklep o začetku postop-
ka vzpostavitve zemljiško knjižne listine:

– Kupoprodajne pogodbe z dne 7. 8. 2001, sklenje-
ne med Avgustom Blažičem, Soška ulica 8 Koper, Dragi-
co Okpulu, Tržaška cesta 39, Ljub ljana, Marčelo Zvonar, 
Babiči 5, Marezige, kot prodajalci in Dejanom Zadrav-
cem, Puče 55a, Šmarje, kot kupcem, katere predmet 
je delež 3/6 na hiši v Kopru, Soška 8, stoječi na parc. 
št. 1213 k.o. Koper;

– Kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10. 2001, skle-
njene med Dejanom Zadravcem, Puče 55a, Šmarje, kot 
prodajalcem in Vinkom Jovanovičem, Goriška 10, Izola, 
kot kupcem, katere predmet je delež 1/2 na hiši v Kopru, 
Soška 8, stoječi na parc. št. 1213 k.o. Koper.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj na-
vedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske 
pravice v korist udeleženke Jane Orel pri posameznem 
delu stavbe št. 1 v stavbi št. 30 k.o. 2605 – Koper, ki stoji 
na parc. št. 1213 k.o. 2605 – Koper, in za vknjižbo lastnin-
ske pravice v korist udeležencev Vilme Baruca in Franka 
Baruce pri posameznem delu št. 3 v stavbi št. 30 k.o. 2605 
– Koper, ki stoji na parc. št. 1213 k.o. 2605 – Koper.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 1. 2021

Amortizacije

N 81/2020 Os-1105/21
Pri tem sodišču teče postopek predlagatelja Do-

mna Dijaka, Gradnikova cesta 63, Radovljica, ki ga 
zastopa Odv. pisarna Miro Senica in partnerji d.o.o. iz 
Ljub ljane, zaradi razveljavitve listine, akta o ustanovitvi 
zemljiškega dolga, na podlagi notarskega zapisa, opr. št. 
SV 276/10, notarke Drage Intihar, C. 4. maja 16, Cer-
knica, ustanovitelja zemljiškega dolga pokojnega Nala 
Kralja, Pod hribom 14, Radomlje.

Upravičenci iz listine lahko priglasijo svoje pravice 
iz listine v roku 60 dni od objave oklica v Uradnem listu 

Objave sodišč

RS. V tem roku se lahko tudi ugovarja razveljavitev li-
stine in se poziva, da se predloži original listine, sicer 
bo listina razveljavljena od dneva objave v Uradnem 
listu RS.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 1. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

D 259/2020 Os-3532/20
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrožni sodnici 

Sergeji Jeras v zapuščinski zadevi po pokojni Jožefi Šu-
štar, hči Matije Šuštarja, rojena 11. 3. 1929, državljanka 
Republike Slovenije, samska, umrla 4. 7. 2020, naza-
dnje stanujoča Robova ulica 20, Vir, Domžale, sklenilo 
da se Tonyu Tavčarju, zapustničinemu nečaku, v skladu 
s 4. in 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Za-
kona o dedovanju (ZD) postavi začasno zastopnico – 
odvetnico Suzano Ogrinc iz Domžal.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano osebo 
zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
le-ta ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 12. 2020

P 97/2020 Os-1072/21
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku 

Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Božič 
Stanislav, stan. Ardro pri Raki 28, Raka, ki jo zastopa 
odv. Kristina Jalovec iz Krškega, zoper toženo stranko 
Agnes Tomažin, stan. Raka 90, Raka, zaradi ugotovitve 
lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, vsp. 
1.900,00 EUR, izven naroka dne 5. 1. 2021, sklenilo:

Toženi stranki Agnes Tomažin, stan. Raka 90, 
Raka, se postavi začasni zastopnik in skrbnik za pose-
ben primer odv. Dušan Dornik ml., ki bo zastopal toženo 
stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 97/2020.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 5. 1. 2021

I N 943/2020 Os-3325/20
Okrožno sodišče v Ljub ljani po višji pravosodni 

svetovalki Nadji Lebar, v nepravdni zadevi predlagate-
ljice Sazbere Rošić, Pokopališka ulica 3, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Betka Vreček Močnik, odvetnica v Ljub ljani, 
zoper nasprotnega udeleženca Muniba Rošić, dejanski 
naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, o posta-
vitvi začasne zastopnice, 12. novembra 2020 sklenilo:

Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca 
se imenuje odvetnico Marto Kalpič Zalar, Kersnikova 
ulica 6, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 11. 2020
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VL 106786/2020 Os-1023/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 
cesta 31, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Črtomir Re-
mec, Poljanska cesta 31, Ljub ljana – dostava, po odv. 
Župevec Bojan – odvetnik, Hrvatski trg 3, Ljub ljana, proti 
dolžniku: Rok Brezavšček, Ulica Alojza Rabiča 20, Moj-
strana; Klara Novak, Ulica Alojza Rabiča 20, Mojstrana, 
ki ga zastopa zač. zast. Danica Novak Kenda – odve-
tnica, Cesta maršala Tita 38, Jesenice, zaradi izterjave 
1.357,05 EUR, sklenilo:

Dolžnici Klari Novak, Ulica Alojza Rabiča 20, Moj-
strana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Danica Novak 
Kenda – odvetnica, Cesta maršala Tita 38, Jesenice.

Začasna zastopnica bo zastopala 2. dolžnico Klaro 
Novak vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 1. 2021

VL 99057/2020 Os-1039/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Andrej 
Horvat – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Poče-
hova 29E, Maribor, ki ga zastopa Krivograd Rija – od-
vetnica, Meljska cesta 1, Maribor, proti dolžniku: Štefani 
Črnko, Grazbachgasse 33, Graz; Boštjan Črnko, Lor-
bekova ulica 7, Limbuš, zaradi izterjave 1.558,96 EUR, 
sklenilo:

Prvemu dolžniku Štefani Črnko, Grazbachgas-
se 33, Graz, Avstrija, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik La-
pajne Anže, Dunajska cesta 160, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal prvega dolžnika vse 
dotlej, dokler prvi dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 1. 2021

VL 100386/2020 Os-1095/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno 
podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A, 
Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Milan Žnidaršič, po 
odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku 
Željku Milković, Bevško 13, Trbovlje, ki ga zastopa zak. 
zast. Brtoncelj Danijel – odvetnik, Kešetovo 1, Trbovlje, 
zaradi izterjave 116,09 EUR, sklenilo:

Dolžniku Željku Milković, Bevško 13, Trbovlje se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Da-
nijel Bertoncelj, Kešetovo 1, Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 1. 2021

Z 15/2020 Os-1031/21
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodni-

ci Tatjani Lipušček, v zadevi zavarovanja, ki se vodi 
na predlog upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva 
ulica 20, Ljub ljana, zoper dolžnika Bojana Kurinčiča, 
Ulica Željka Tonija 22, 1211 Ljub ljana – Šmartno, na 
podlagi določb prvega in drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v izvršilnem 
postopku uporablja na podlagi določbe 15. člena Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dolžniku Bojanu Kurinčiču 
postavilo začasnega zastopnika Mitjo Podgornika, odve-
tnika v Tolminu, Pod klancem 9.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tej zadevi 
vse do takrat, dokler ta sam ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v v Tolminu
dne 6. 1. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 172/1979 Os-3575/20
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Janezu Šavoren, rojen 16. 1. 1903, poročen, 
oče enega otroka, državljan Republike Slovenije, na-
zadnje stanujoč na naslovu Hrast pri Jugorju 18, pošta 
Suhor, umrl 30. 3. 1979, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani ni neznano kje bivajoči dediči 
drugega in tretjega dednega reda po pokojnem Janezu 
Šavornu, da se priglasijo 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 29. 12. 2020

D 220/1949 Os-3576/20
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Jožetu Plut, rojen 3. 5. 1900, poročen, oče 
petih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje sta-
nujoč na naslovu Brezova Reber 5, pošta Semič, umrl 
1. 5. 1948, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani ni neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Jožetu Plutu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali 
pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, 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 29. 12. 2020
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D 1384/1946 Os-3577/20
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojni Mariji Juršič, rojena 1. 10. 1894, poročena, mati 
štirih otrok, državljanka Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoča na naslovu Bereča vas 21, pošta Suhor, umrla 
22. 4. 1946, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani ni neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Mariji Juršič, da se priglasijo 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 29. 12. 2020

D 281/2020 Os-3578/20
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Francu Ambrožič, rojen 20. 11. 1868, po-
ročen, oče devetih otrok, državljan Republike Slovenije, 
nazadnje stanujoč na naslovu Bereča vas 20, pošta 
Suhor, umrl 9. 3. 1937, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani ni neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Francu Ambrožiču, da se priglasijo pri tukajšnjem so-
dišču 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 29. 12. 2020

D 24/1954 Os-3579/20
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Antonu Vraničar, rojen 29. 5. 1898, poročen, 
oče osmih otrok, državljan Republike Slovenije, naza-
dnje stanujoč na naslovu Rosalnice 3, pošta Metlika, 
umrl 5. 12. 1953, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani ni neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Antonu Vraničarju, da se priglasijo pri tukajšnjem so-
dišču 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 29. 12. 2020

D 262/2019 Os-3521/20
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Alojzu Ključeviču, rojenem 24. 4. 
1951, nazadnje stanujoč Cesta Borisa Kidriča 10, Slo-
venski Javornik, ki je umrl dne 17. 8. 2019.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 12. 2020

D 345/2019 Os-3542/20
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pokojnem Tekavec Bojanu, sinu Antona, roj. 26. 2. 
1959, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem 
Hrib 1, Dolenja vas, umrlem 11. 11. 2019 v Kočevju.

Na zapuščinski obravnavi je bilo rečeno, da naj bi 
imel zapustnik poleg sina Starc Denisa in hčerke Homar 
Nataše še enega sina, katerega ime, priimek in naslov 
so neznani.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva neznanega sina pokojnega Tekavec Bojana, da 
se v roku enega leta od objave tega oklica na sodni 
deski tukajšnjega sodišča, na spletni strani tukajšnjega 
sodišča in v Uradnem listu RS sodišču javi ter uveljavlja 
svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo in 
zaključilo ta zapuščinski postopek v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 2. 9. 2020

II D 861/2019 Os-3442/20
V zapuščinski zadevi po dne 24. 4. 2019 umrlem 

Damijanu Zveru, roj. 26. 1. 1973, samskemu, drž. RS, 
nazadnje stan. Ljub ljanska ulica 94b, Maribor, gre za 
zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedo-
vanju (ZD-C) morebitne upnike obvešča, da lahko pri 
naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, 
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih 
ter v šestih mesecih do dneva objave oklica zahteva-
jo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2020

I D 123/2016 Os-3515/20
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okraj-

nem sodišču v Mariboru, po dne 20. 11. 2015 umrli 
Tereziji Brumec, rojena 20. 11. 1927, drž. RS, vdova, 
nazadnje stan. Pivkova ulica 3, Maribor, je sodišče 
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ugotovilo, da sta se dedovanju odpovedali obe dedinji 
I. dednega reda in sodišču znana dedinja II. dednega 
reda, sodišče pa ne razpolaga s podatki o morebitnih 
ostalih dedičih II. dednega reda in s podatki o dedičih 
III. dednega reda.

Sodišče zato poziva dediče II. in 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.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2020

D 99/56 Os-3507/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodni-

ci Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 
11. 12. 1955 umrlem Bavdaž Ivanu, pok. Valentina, roj. 
30. 5. 1882, z zadnjim stalnim prebivališčem Levpa 55, 
izven naroka, dne 27. 11. 2020 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se zakonitim dedičem zap. 
vnukom Baudash Stanu, Kofol Tony-u in Kofol Mike, vsi 
neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasni 
zastopnik, odvetnik Primož Barbič, Prvomajska ulica 23, 
5000 Nova Gorica, ki bo zastopal dediče v zapuščinski 
zadevi D 99/56 vse dokler dediči ali njihovi pooblaščen-
ci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 11. 2020

D 388/2020 Os-1024/21
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Janezu Abramu, rojenem 10. 5. 1952, 
umrlem 20. 7. 2020, nazadnje stanujočem Staro sejmi-
šče 49, Šentjernej, izdaja naslednji oklic:

Po pokojnem Janezu Abramu se pozivajo neznani 
dediči III. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem 
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer Center za so-
cialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, 
Resslova 7b, Novo mesto, v roku 12 mesecev od dneva 
objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 4. 1. 2021

D 223/2020 Os-1112/21
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po dne 6. 7. 2020 umrli Rozman Boženi, rojeni dne 
28. 2. 1933, nazadnje stanujoči Majhnova ulica 5, Bo-
hinjska Bistrica.

Sodišču niso poznani podatki vseh zakonitih de-
dičev zapustnice, in sicer Žvan Minke, Možina Vinka, 
Ropret Ljube in sinov pokojne sestrične zapustnice iz 
Maribora, neznanega imena in naslova, da bi jih pova-
bilo 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 7. 12. 2020

D 516/2020 Os-3455/20

Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče zapuščinski 
postopek po pokojni Podlogar Mariji, rojeni 11. 5. 1895, 
nazadnje stanujoči Ulica Janka Ulriha 5, Velenje, umrli 
20. 6. 1977.

Ker sodišče ne razpolaga z osebnimi podatki o za-
konitih dedičih I. in II. oziroma III. dednega reda po po-
kojni, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne po pokojni Podlogar Mariji, naj se priglasijo pri tem 
sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče zaključilo zapu-
ščinski postopek in izdalo sklep o dedovanju na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 12. 2020

D 173/2019 Os-3519/20

Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku zapuščin-
ski postopek pod opr. št. D 173/2019 po pokojni Govek 
Alojziji, roj. 22. 1. 1929, Cvetlična ulica 6, 3331 Nazarje, 
umrli 11. 3. 2019.

Zapustnica je napravila oporoko.
Iz smrtovnice, ki je bila sestavljena na podlagi po-

datkov, ki jih je matičarju posredovala oseba Suzana 
Bitenc izhaja, da niso navedeni dediči, torej ni znano, ali 
je kaj dedičev, zato je sodišče opravilo oklic dedičem, da 
naj se k dedovanju priglasijo v roku enega leta.

Ker torej ni znano, ali je kaj dedičev, je sodišče 
opravilo oklic dedičem, da naj se k dedovanju priglasijo 
v enem letu.

Glede na to sodišče poziva zgoraj navedene osebe 
oziroma dediče teh oseb ter tudi druge osebe, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče izdalo sklep 
o dedovanju in kot dediča razglasilo oporočno dediča 
Suzano in Damjana Bitenca.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 12. 2020

Oklici pogrešanih

N 81/2020 Os-3572/20
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-

glasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona 
Olenik, pok. Josipa, neznanega bivališča, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 12. 2020

I N 47/2020 Os-1104/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Valde Kačič, Hudi Log 4, Kostanjevica na Kra-



Stran 178 / Št. 13 / 29. 1. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

su, postopek razglasitve pogrešanega za mrtvega Al-
berta Pahorja iz Avstralije, Otheraclas 12, Orion TCE 
Calliope 4680, Queensland, ki ga zastopa skrbnica za 
poseben primer odv. Danijela Cvijanovič iz Nove Gorice, 
Ulica Tolminskih puntarjev 4.

Iz predloženih listin izhaja, da je bila v korist Alber-
ta Pahorja, pok. Alojza, rojenega 28. 2. 1934 v Hudem 
Logu, vknjižena solastninska pravica na nepremičninah 
v k.o. 2329 Nova Vas in k.o. 2330 Sela na Krasu na 
podlagi Sklepa o dedovanju D 175/79 z dne 7. 9. 1982. 
Pogrešani naj bi leta 1954 emigriral v Avstralijo. V letu 
1990 se je za njim izgubila vsaka sled. Drugi podatki 
o pogrešancu ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Alberta Pahorja, naj javijo tukajšnjemu sodišču 
v roku 3 mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, 
oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega so-
dišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 2021
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Drugo preklicujejo

ANAN d.o.o., Ljub ljanska cesta 89, Novo mesto, 
izvod licence št. GE011550/07216/005 za vozilo Vol-
vo z reg. št. NM ANAN05, veljavnost do 21. 7. 2025. 
gnu-342651

ANTEH d.o.o., Imeno 36D, Podčetrtek, certifikat 
NPK: izvajalec zidanja in ometavanja št. IZO-08/3085, 
veljavnost 30. 1. 2008 – trajna veljava, izdal Šolski cen-
ter Celje na ime Jashari Janus. gnf-342666

AVTOPREVOZNIŠTVO ŠAUPERL d.o.o., Str-
ma ulica 18, Benedikt, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500018481002, izdal Cetis d.d. na ime Šauperl 
Branko. gnh-342639

DENE TRANS d.o.o., Aškerčeva ulica 15, Celje, iz-
vod licence št. GE011741/07293/004, za tovorno vozilo 
z reg. št. CE PA-470, veljavnost 5. 11. 2025. gnb-342645

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 014399/RB72-2-6097/2017, iz-
dano na ime Bilal Spahić, veljavno do 28. 9. 2020. 
gnz-342646

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika št. 014399/RB72-2-5175/2018, izda-
no na ime Dejan Milovanović, veljavno do 19. 9. 2020. 
gny-342647

FRONTINI FRANC S.P., Volčji Potok 37, Radomlje, 
potrdilo za voznika št. 015651/AD25-3-7685/2017, ve-
ljavnost od 4. 12. 2017 do 31. 12. 2018, izdano na ime 
Bedak Edin. gng-342640

FRONTINI FRANC S.P., Volčji Potok 37, Rado-
mlje, potrdilo za voznika št. 015651/AD25-3-748/2018, 
veljavnost od 2. 2. 2018 do 31. 12. 2018, izdano na ime 
Ljubijankić Sanel. gnf-342641

FRONTINI FRANC S.P., Volčji Potok 37, Radomlje, 
potrdilo za voznika št. 015651/RB25-2-3215/2018, ve-
ljavnost od 22. 6. 2018 do 31. 12. 2018, izdano na ime 
Ljubijankić Sanel. gne-342642

FRONTINI FRANC S.P., Volčji Potok 37, Radomlje, 
potrdilo za voznika št. 015651/SŠD25-2-3111/2019, ve-
ljavnost od 22. 5. 2019 do 12. 8. 2019, izdano na ime 
Muranović Sulejman. gnh-342643

FRONTINI FRANC S.P., Volčji Potok 37, Radomlje, 
potrdilo za voznika št. 015651/AD25-3-2184/2018, ve-
ljavnost od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019, izdano na ime 
Ogrić Alen. gnc-342644

JAN ŠTEMBERGAR S.P., Dolnji Zemon 51A, Ilir-
ska Bistrica, izvod licence št. 016544/003 za vozilo 
Iveco z reg. št. KP VA 996, veljavnost 29. 4. 2024. 
gnm-342659

JAN ŠTEMBERGAR S.P., Dolnji Zemon 51A, Ilir-
ska Bistrica, izvod licence št. 016544/001 za vozilo 
Renault z reg. št. KP HR 838, veljavnost 29. 4. 2024. 
gnl-342660

Leskovšek Uroš, Buče 7, Buče, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500008039001, izdal Cetis d.d. 
gni-342638

Preklici

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo za 
voznika št. 016253/SŠD60-3-2246/2019, veljavnost od 
15. 4. 2019 do 26. 3. 2020, izdala Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije na ime Tot Dejan. gnr-342654

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo 
za voznika št. 016253/BGD60-2-1522/2019, veljavnost 
od 15. 3. 2019 do 14. 9. 2019, izdala Obrtno-podje-
tniška zbornica Slovenije na ime Osmanović Elmedin. 
gnq-342655

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo 
za voznika št. 016253/RB60-3-5690/2019, veljavnost 
od 14. 10. 2019 do 11. 4. 2020, izdala Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije na ime Koshyl Yaroslav. 
gnp-342656

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo za 
voznika št. 016253/BGD60-8-5031/2018, veljavnost od 
13. 10. 2018 do 31. 8. 2020, izdala Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije na ime Fazlić Amel. gno-342657

MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo 
za voznika št. 016253/SŠD60-2-6966/2019, veljavnost 
od 1. 1. 2020 do 20. 3. 2020, izdala Obrtno-podjetniška 
zbornica na ime Dunčić Dejan. gng-342665

Napast Robert, Ulica bratov Turjakov 7, Rače, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500001828002, izdal 
Cetis d.d. gnx-342648

Nobilis-SI d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico št. 3449, oznaka države 070, država BIH. 
gnk-342661

PROVRT, Dušan Zemljič, s.p., Kamniška gra-
ba 3, Kamnica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500054395000, izdal Cetis d.d. gnh-342664

ROFRIM d.o.o., Tržaška cesta 270B, Ljub ljana, 
izvod licence št. 016702/001 za vozilo Mercedez Ate-
go 1224L z reg. št. LJ 23-FKH, veljavnost 9. 7. 2024. 
gni-342663

SMART INDUSTRIES d.o.o., Godovič 152, Godovič, 
digitalno tahografsko kartico, št. 2070500006811001, iz-
dal Cetis d.d. na ime Bizjak Bruno. gnr-342658

TINTTER, d.o.o., Vojkovo nabrežje 30A, Koper – 
Capodistria, izvod licence št. GE009086/00483/010 za 
tovorno vozilo z reg. št. KP UP-217, veljavnost 24. 10. 
2022. gnj-342662

TRAMPER d.o.o. Ilirska Bistrica, Ulica Nikola 
Tesla 3A, Ilirska Bistrica, dovolilnico št. 0068, oznaka 
države 070/11, država BIH. gnw-342649

TRAMPER d.o.o. Ilirska Bistrica, Ulica Nikola 
Tesla 3A, Ilirska Bistrica, dovolilnico št. 0062, oznaka 
države 070/11, država BIH. gnv-342650

Vaneski Miško, Na jami 3, Ljub ljana, potrdilo o uspe-
šno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti 
za pridobitev licence v cestnem prometu št. 619722, 
izdalo Ministrstvo za promet leta 2007 na ime Miško 
Vaneski. gns-342653

Vesna Stevanović s.p., Stara vas-Bizeljsko 62A, 
Bizeljsko, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu 
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v ce-
stnem prometu št. 602909, izdalo Ministrstvo za promet 
in zveze leta 1997 na ime Jože Radanovič. gnt-342652
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