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Na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16,
69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na
obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)
v okviru Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije
ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje
proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov
1. Ime in sedež posredniškega telesa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica
4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-70
(v nadaljevanju: MZI).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa
– Zakon 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);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), (Uradni list
RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE,133/20 in 174/20 –
ZIPRS2122);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2020
(DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19 in 133/20);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18);
– Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja
(v nadaljevanju: organ upravljanja) za strukturna sklada
in kohezijski sklad št. 4-2/6/MZI/0, z dne 23. 2. 2021;
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 158/20);

– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013; (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006
z vsemi spremembami;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z
dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z
metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, teh-
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ničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje
podatkov;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/207 z
dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku,
predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski
načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo,
revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in
koristi, ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila
o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija
sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013;
–
Partnerski
sporazum
med
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
št. CCI 2014SI16M8PA001-4.1 z dne 20. 4. 2020 z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja
pogodbe;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP00, verzija 5.0 z dne 19. 6. 2020
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice za določanje finančnih popravkov, ki
jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija,
zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljene na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf in https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;
– Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah,
ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki
jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006;
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«,
marec 2018, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, januar 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja
pogodbe;
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, maj 2020, objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe št. 1303/2013/EU
programsko obdobje 2014–2020, januar 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času
izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, marec 2018, objavljena na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z
vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z
informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA,
december 2016, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času
izvajanja pogodbe;
– Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, marec 2020, objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, november 2018, objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice organa za potrjevanje za izvajanje
evropske kohezijske politike 2014–2020, april 2019,
objavljenih na spletni strani: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/upravljanje_s_sredstvi_eu/smernice_
in_navodila/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene
v času izvajanja pogodbe;
– Priročnik za uporabo informacijskega sistema
OU e-MA, julij 2018, objavljenega na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/e-ma, z
vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE);
– Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS,
št. 158/20);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 –
odl. US, 82/13, 55/15, 15/17,22/19 – ZposS in 158/20
– ZIntPK-C);
– Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 –
uradno prečiščeno besedilo);
– Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko
učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in
158/20 – ZURE);
– Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite
rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije« (št. priglasitve BE01-2399270-2016,
št. sheme: SA.46207);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14,
57/15, 26/17 in 105/20);
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS,
št. 37/18);
– Tehnična smernica za graditev TSG-V-006:2018
Razvrščanje objektov;
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17
– popr. in 65/20);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS,
št. 36/18 in 51/18 – popr.);
– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 651/2014);
– Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija
2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s
podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami;
– Sporočilo Komisije o podaljšanju veljavnosti in spremembah Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje
2014–2020, Smernic o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja, Smernic o državni pomoči za
varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020, Smernic
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah, Sporočila o merilih za analizo
združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa z notranjim trgom, Sporočila Komisije – Okvir za državno pomoč
za raziskave in razvoj ter inovacije in Sporočila Komisije
državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje
izvoznih kreditov 2020/C 224/02;
– Uredba (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);
– Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov in
– Priporočilo organa upravljanja za uporabo orodja
ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta,
oktober 2018, objavljeno na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna
energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo
kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči),
so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in
širitev sistemov DO OVE.
Javni razpis, ki ga sofinancira Evropska unija, in
sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in
proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne
naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije,
ki izvira iz obnovljivih virov. Sredstva javnega razpisa so
namenska sredstva EU.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID)
operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da
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gre za upravičen namen po tem javnem razpisu in da
operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni nameni so:
1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
2. širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na
lesno biomaso;
3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega
vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem
za pripravo tople vode.
Operacija po tem javnem razpisu je:
1. Izgradnja sistemov DO OVE, ki vključuje centralno kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW in
z najmanj 3 nepovezanimi porabniki1, z enim ali več kotli
na lesno biomaso oziroma postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, iz
katerih se po razdelilnem omrežju2 porabnikom dobavi in
proda več kot 50 % letno proizvedene toplote. Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko vsaj
3 porabnikom v lasti občine s samostojno toplotno postajo dobavi in proda več kot 50 % proizvedene toplote.
Industrijski sistemi daljinskega ogrevanja in sistemi
sosežiga lesne biomase v termoelektrarnah – toplarnah
niso upravičenci po javnem razpisu.
2. Širitev sistema DO OVE vsaj trem nepovezanim
porabnikom pod pogojem, da je toplotna obremenitev
razdelilnega omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m z
ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso, ali priključitev odjema toplotne moči vsaj 350 kW.
3. Izgradnja solarnega sistema kot dodatnega vira
za izboljšanje gospodarnosti sistema DO OVE.
Operacija po tem javnem razpisu je tudi širitev daljinskega sistema na fosilna goriva, v kolikor po izvedbi
operacije izpolnjuje tehnične pogoje iz Priloge 1.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in Navodili organa upravljanja v RS ter veljavnimi
predpisi v EU.
V okviru tega javnega razpisa se sofinancira le
naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih
spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (v nadaljevanju:
Pravilnik). V skladu z navedenim Pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih
državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po
8. in 9. členu Pravilnika.
3.2 Upravičeni in neupravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije,
rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče
opreme;
c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije
in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko
omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
d) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške
nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih
elementov sistema;
1
Nepovezani porabnik = pravna ali fizična oseba s
svojo toplotno postajo in svojim merilnim mestom, ki mu
prijavitelj (centralna kotlovnica), s katerim ima sklenjeno
pogodbo o dobavi toplote ter z njim ni kapitalsko povezan,
preko priključka na razdelilno omrežje dobavlja toploto.
2
V skladu s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov
(Uradni list RS, št. 37/18).
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e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v
vrednosti največ 3 % od upravičenih stroškov operacije.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru
upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno
za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih
naprav.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni
za njeno izvajanje in so v skladu s cilji tega razpisa,
– so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, za storitve, ki so bile
izvedene,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega
gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi predpisi in
– je predmet operacije nabavljen od tretjih oseb pod
tržnimi pogoji.
Neupravičeni stroški so:
– stroški storitev izdelave ID, dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja, stroški za pripravo
vloge na javni razpis, merilnega poročila o izpustih iz
kurilne naprave ipd.;
– transformatorske postaje, kompresorske postaje,
sušilnice ipd.;
– nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke;
– stroški nakupa objektov;
– stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
– stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča;
– naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
– nakup naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih
virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje vršnih
toplotnih obremenitev);
– stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav;
– stroški skladišča lesnih sekancev, ki se nanašajo
na skladišče, katerega kapaciteta presega 30 % letne
porabe lesne biomase (Priloga 1 razpisne dokumentacije: Tehnično-gospodarski kriteriji za DO OVE);
– mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali
drobljenje lesne biomase, vozila, hladilni stolpi;
– stroški izvedbe geotermalnih vrtin;
– stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
– skupni stroški strokovnega nadzora gradnje
(upravičeni stroški pod tč. e), ki presegajo 3 % upravičenih stroškov investicije;
– davki;
– stroški upravnega postopka, svetovanja, priprava
vloge;
– stroški sekundarnega razvoda;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, v kolikor je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih
zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva
ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih
oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
3.2.1 Upravičeni stroški generatorja toplote –
kotlovske naprave na lesno biomaso

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Za določitev upravičenih stroškov operacije je potrebno ovrednotiti višino naložbe za primer, da se projekt
realizira na konvencionalen način (fosilna goriva), in za
primer, da se isti učinki oziroma ista storitev doseže z
uporabo obnovljivih virov energije.
– Upravičeni stroški predstavljajo razliko med stroški za kurilno napravo na lesno biomaso in stroški za
kurilno napravo na fosilna goriva.
3.2.2 Upravičeni stroški v primeru postrojenja za
soproizvodnjo električne energije in toplote
– Prijavitelj se lahko odloči, da v upravičene stroške
operacije (pod točkami a–e) vključi tudi postrojenje za
soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega
dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi
gradbenimi deli, vendar bo v tem primeru Agencija za
energijo3 (v nadaljevanju: agencija) pri določitvi višine
podpore za proizvodnjo električne energije iz OVE in
SPTE, v kolikor bo možen vstop v shemo podpore,
upoštevala državno pomoč, ki bo dodeljena na tem
javnem razpisu.
– V kolikor prijavitelj vključi v upravičene stroške
operacije (pod točkami a–e) samo izgradnjo daljinskega
omrežja za razvod proizvedene toplote in toplotne postaje pri porabnikih, dodeljena državna pomoč iz tega
javnega razpisa ne bo vplivala na izračun višine podpore za proizvodnjo električne energije. Mora pa prijavitelj
tudi v tem primeru predložiti k prijavi vse zahtevane
priloge in upravna dovoljenja, ki se nanašajo na celotno
operacijo, vključno s postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote.
3.2.3 Upravičeni stroški v primeru izgradnje toplovodnega omrežja
– Upravičeni stroški za distribucijsko omrežje so
stroški naložbe.
– Znesek pomoči za distribucijsko omrežje ne sme
presegati razlike med upravičenimi stroški in poslovnim
dobičkom. Poslovni dobiček pomeni razliko med diskontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja
v ustrezni življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika
pozitivna. Stroški poslovanja vključujejo stroške kot so
stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne
zajemajo pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če so ti vključeni v pomoč za naložbo.
Ob izpolnjevanju pogojev iz 61. člena Uredbe (EU)
št. 1303/2013 se:
– za velika podjetja, katerih upravičeni stroški operacije znašajo več kot 1.000.000,00 EUR, poslovni dobiček operacije predhodno odšteje od upravičenih stroškov;
– za MSP podjetja poslovni dobiček ne upošteva.
3.2.4 Upravičeni stroški v primeru izgradnje solarnega sistema
– Priznani upravičeni stroški solarnega sistema
lahko znašajo največ 350 € na m2 površine sistema s
ploščatimi sprejemniki in največ 500 € na m2 površine
sistema z vakuumskimi sprejemniki.
3.3 Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe
in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika. Prijavitelj
postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba
o sofinanciranju.
3
Agencija za energijo na podlagi Uredbe o podporah
elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list
RS, št. 74/16 in 74/20)
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Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati
z relevantnimi dovoljenji in soglasji, ki jih za potrebe
tega javnega razpisa v 286. členu predpisuje Energetski
zakon. Prijavitelji morajo prav tako skladno z Energetskim zakonom obvestiti agencijo in poročati o doseženih
učinkih.
Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave,
ki so del operacije.
Državne pomoči se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183),
plutastih proizvodov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v primerih:
a) kadar je znesek državne pomoči določen na
podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je
podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi
jih je dalo zadevno podjetje na trg,
b) kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ribištvo, ribogojništvo in akvakulturo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrijo sintetičnih vlaken,
– proizvodnjo orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij t. i. energetski pregledi
za velika podjetja,
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
– povezane z izvozom, ki so neposredno povezane
z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi
z izvozno dejavnostjo.
Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je naložbeni projekt za iste upravičene stroške, ki
vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz
drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega
naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči,
– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti v
skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,

Zaporedna
številka
dokumenta
vloge

1.
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– je investitor naveden na seznamu podjetij, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
– ima investitor neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– ima investitor na dan, ko je bila oddana vloga na
javni razpis, zapadle, neplačane obveznosti do Republike
Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več,
– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema
pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah,
– je investitor »podjetje v težavah« v skladu z
18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,
– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne
pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za
finance,
– je investitor naslovnik neporavnanega naloga za
izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije,
ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s
skupnim trgom.
4 Pogoji za dodelitev sredstev
4.1 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in ostalimi določili javnega razpisa
ter razpisne dokumentacije.
2. Vrednost operacije mora znašati najmanj
400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti
vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec
operacije. Če gre za razširitev obstoječega omrežja
DO OVE, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko
nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od
100.000,00 EUR (brez DDV).
3. Raba lesne biomase kot goriva mora ustrezati
zahtevam iz točke 5 Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem
razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije. Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen,
mora prijavitelj podati izjavo, da bo v primeru, da ti viri
dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva nadomestil iz
lastnih virov.
5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti
predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.

Oznaka
obrazca
oziroma
priloge

Vsebina za formalno popolnost vloge

Obrazec 0

– z zahtevanimi podatki izpolnjen obrazec
– ustrezno označena potrditvena polja
– zneski, vpisani v obrazec, morajo biti po stalnih cenah brez DDV in skladni z zneski
iz ID
– obrazec mora biti podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe prijavitelja
– izpolnjen in oddan tudi v izvorni elektronski obliki

– v obrazec vpisani zahtevani podatki
Obrazec 1 – obrazec žigosan z žigom prijavitelja
in Obrazec 2 – obrazec podpisan s strani odgovorne osebe prijavitelja in odgovorne osebe
projektantske/svetovalne organizacije oziroma odgovorne osebe prijavitelja
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4.

Priloga A

– Priložiti je potrebno ortofoto situacijski načrt daljinskega omrežja ogrevanja. Iz
načrta mora biti jasno razvidno obstoječe omrežje (v kolikor obstaja) in predlagana
faza izgradnje.
– Na ortofoto situacijskem načrtu morajo biti jasno razvidna in označena merilna
mesta porabnikov toplote.

5.

Priloga B

– predstavljen izračun stroškov za proizvodnjo toplote po VDI 2067

6.

Priloga C

– detajlna razčlenitev stroškov predlagane faze izgradnje

7.

Priloga D

– fotokopija registracije prijavitelja z vsemi prilogami

8.

Priloga E

– ustanovitveni akt oziroma statut prijavitelja ali odlok o ustanovitvi javnega podjetja

9.

Priloga F

– odlok lokalne skupnosti o načinu izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja toplovodnega omrežja

10.

Priloga G

– akt o prenosu investitorskih poslov z lokalne skupnosti na javno podjetje

Priloga H

– Priloženo mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje, potrebno za izvedbo
investicije, in izjava odgovorne osebe, da ima za začetek investicije pridobljena
vsa potrebna pravnomočna gradbena dovoljenja (mora biti opremljeno z žigom
pravnomočnosti). Gradbeno dovoljenje se mora glasiti samo na prijavitelja in na
prijavljeno investicijo. Iz gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, da gre za
operacijo, kot je navedena v prijavi.
– Namembnost objekta oziroma dela objekta (kotlovnice) mora biti skladna s
prijavljeno operacijo.
– Prijavitelj mora za operacijo izkazovati pravico graditi z lastninsko pravico oziroma
stavbno pravico, ki mora biti veljavna še najmanj 5 let po zaključku operacije.
– V Skladu z Uredbo o posegih v okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17
in 105/20), se v to prilogo priloži okoljevarstveno soglasje oziroma odločitev iz
predhodnega postopka.
– V primeru, da za operacijo ali del operacije gradbeno dovoljenje ni potrebno, je
potrebno s strani odgovorne osebe investitorja in vodje projekta4 priložiti podpisano in
žigosano izjavo, da za predlagano operacijo ali del operacije gradbeno dovoljenje ni
potrebno.
– Dovoljenje oziroma soglasje distribucijskega operaterja električne energije, da bo po
zaključku sofinancirane operacije sistem priključen na elektroenergetsko omrežje
(v primeru postrojenja SPTE).

Priloga I

– Priložena mora biti potrjena projektna dokumentacija, skladna z določili o vsebini
dokumentacije povezane z graditvijo objektov.
– Prijavitelj mora predložiti celotno projektno dokumentacijo za načrtovano operacijo,
ki je bila podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru, ko gre za prijavo
širitve daljinskega omrežja, mora projektna dokumentacija definirati osnovne tehnične
zahteve za širitev sistema daljinskega ogrevanja.
– Priložena mora biti tudi celotna projektna dokumentacija, ki je bila podlaga za
pridobitev gradbenega dovoljenja v primeru, da je objekt (kotlovnica) že zgrajen.
– Priložiti je potrebno tudi dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI).

Priloga J

– Zadnja potrjena ID, ki mora vsebovati naslednje zahteve:
– navedbo in opis investitorja;
– navedbo izdelovalca ID;
– navedbo upravljavca;
– navedbo strokovnih sodelavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor
nad pripravo investicijske, projektne, tehnične dokumentacije, z žigi, navedbo
odgovornih oseb in njihovimi podpisi;
– na dan oddaje vloge ID ne sme biti starejša kot leto dni;
– mora biti s strani pristojnega odgovornega organa prijavitelja potrjena s pisnim
sklepom;
– navedena predhodna idejna rešitev ali študija;
– opis in grafični prikaz lokacije; operacija se mora v celoti izvajati na ozemlju
Republike Slovenije;
– vsi izračuni za varianto z investicijo morajo biti narejeni na dva načina, in sicer z
javnim sofinanciranjem in brez javnega sofinanciranja;
– mora biti izdelana skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
– mora jasno izkazovati namen, skladen z javnim razpisom in razpisno
dokumentacijo, in mora jasno izkazovati izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev,
navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;

11.

12.

13.
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V skladu z 12. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20))
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– ne sme izkazovati namena, ki bi bil v nasprotju z usmeritvami in cilji kohezijske
politike EU in pravili izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji. V primeru, ko
gre za prijavo širitve daljinskega omrežja, mora predložena ID obravnavati operacijo,
ki poleg samega omrežja vključuje tudi stroške izmenjevalcev toplote in druge stroške
zaradi povečane proizvodnje toplote. Celotna naložba mora izkazovati pozitivno
interno stopnjo donosnosti in pozitiven finančni tok za življenjsko dobo operacije;
– mora izkazovati, da bodo pri načrtovanju in izvedbi naložbe upoštevana naslednja
izhodišča varstva okolja: učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost,
učinkovita raba surovin), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih
tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin
odpadkov) in zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje
oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno);
– mora zajemati razčlenitev operacije na upravičene stroške do sofinanciranja in
neupravičene stroške;
– mora zajemati izračun toplotne obremenitve daljinskega omrežja;
– mora biti razvidno, da je finančna konstrukcija operacije zaprta;
– mora zajemati naslednje analize: finančna analiza ter analiza občutljivosti in
tveganj, tabela denarnih tokov operacije, ki izkazuje: stroške naložbe po stalnih cenah
brez DDV, predvidene prilive in odlive operacije v stalnih cenah po letih za referenčno
obdobje ter ostanek vrednosti (ocenjena tržna vrednost po zaključku referenčnega
obdobja);
– mora biti razvidno, da izvedba operacije (sistema DO OVE) ustreza »Tehničnogospodarskim kriterijem za JR DO OVE 2021«, ki so v Prilogi 1 razpisne
dokumentacije;
– amortizacijska doba za daljinski sistem je 15 let.
Obrazec 3

– z zahtevanimi podatki izpolnjen obrazec
– glede na predlagano operacijo ustrezno označena potrditvena polja
– s strani odgovorne osebe prijavitelja podpisan in žigosan obrazec

15.

Priloga K

– Glede na zahtevan način izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja toplovodnega omrežja je potrebno priložiti ali pravno veljavno pogodbo
med dobaviteljem in odjemalci toplote ali koncesijsko pogodbo.
– V kolikor koncesijska pogodba ni priložena, mora biti v Prilogi K priloženo tudi
soglasje lokalne skupnosti, da se na predvidenem območju lahko izvaja tržna
dejavnost distribucije toplote v skladu z 286. členom Energetskega zakona.

16.

Priloga L

– pridobljene ponudbe in primerjalne ponudbe za izvedbo operacije oziroma njenih
posameznih delov ter ponudbe kotlovske naprave na fosilna goriva

17.

Priloga M

– predstavljen postopek izbire opreme in izvajalcev

18.

Priloga N

– fotokopija pisnega poziva potencialnim ponudnikom za oddajo ponudb s priloženo
specifikacijo povpraševanja
– v primeru, da je prijavitelj zavezanec za javno naročanje, mora priložiti fotokopijo
objave javnega naročila na portalu javnih naročil.

19.

Priloga O

– podpisan in žigosan zapisnik oziroma poročilo o odpiranju ponudb

20.

Priloga P

– podpisan in žigosan nezavezujoč osnutek odločitve o oddaji naročila

21.

Obrazec 4

– izpolnjena, podpisana in žigosana vloga za dostop do informacijskega sistema za
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020

22.

Obrazec 5

– izpolnjen in podpisan obrazec o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo
osebnih podatkov

14.

6. Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je prepovedano sodelovanje
na razpisih Evropske kohezijske politike ali njegovih
izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj,
neposredni ali posredni udeleženec v javnem razpisu,
bo zavrnjena.
7. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo (Obrazec 3: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev):
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive
vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, razvojne osi Trajnostna
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, pred-

nostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije
energije, ki izvira iz obnovljivih virov, in o seznanitvi in
strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa;
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C,
54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in
85/20 – odl. US);
– da zoper prijavitelja ni bil s pravnomočno odločbo
sodišča pričet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije;
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– da do pomoči niso upravičeni potencialni prejemniki, ki redno ne izplačujejo plač/socialnih prispevkov;
– da nima neporavnanih obveznost do RS;
– o izpolnjevanju pogojev iz 12. člena Pravilnika o
finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni
list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE);
– da prijavitelj ni insolventen in ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;
– da ne gre za »podjetje v težavah« v skladu z
18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
– da prijavitelj nima neporavnanih nalogov za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis
ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance;
– da prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga
za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo
s skupnim trgom;
– da ima prijavitelj zagotovljene vse ostale vire za
izvedbo celotne operacije oziroma bo v primeru, da ti
viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva pridobil iz
lastnih virov;
– o hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo v
skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS,
št. 30/06 in 51/14) in Uredba (EU) št. 1303/2013) še
10 let po zaključku operacije, za potrebe revizije oziroma
kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj;
– o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu
in drugim nadzornim organom;
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;
– o vodenju ločene knjigovodske evidence operacije in spremljanju prihodkov operacije;
– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo
imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih
sredstev, ki so bila dodeljena operaciji;
– o informiranju in obveščanju javnosti, upoštevati
zahteve, ki jih narekujejo 115. in 116. člen Uredbe (EU)
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020;
– da pred vložitvijo vloge še ni pričel z izvajanjem
gradbenih del ali z zavezujočim naročanjem opreme;
– da bo operacijo zaključil najkasneje 24 mesecev
po podpisu pogodbe o sofinanciranju;
– da bo še pet let po zaključku operacije ministrstvu
letno v postavljenem roku pisno poročal o doseženih
kazalnikih na obrazcu iz Priloge 1;
– da se zaveže k upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
– da bo najkasneje 12 mesecev po izstavitvi zadnjega zahtevka za izplačilo dostavil Poročilo pooblaščene
organizacije5 o opravljenih prvih meritvah skupaj z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 1 razpisne dokumentacije: Tehnično-gospodarski kriteriji za JR DO OVE 2021
(Dodatek 2);
5
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/meritve-emisij-v-zrak
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– da bo skladno s pogodbo o sofinanciranju pridobil
dostop do informacijskega sistema in vnesel zahtevane
informacije/podatke v informacijski sistem, ki je potreben
za izvajanje in spremljanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020;
– da bo predmet operacije nabavljen od tretjih oseb
pod tržnimi pogoji in da operacija ne zajema stroškov
storitev zunanjih izvajalcev, v kolikor je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih
zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva
ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih
oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca;
– da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo
dejanskemu stanju;
– da ima za predmetno operacijo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je to zahtevano po
trenutno veljavni zakonodaji, oziroma da ima pridobljeno
izjavo vodje projekta, da za predlagano operacijo ali del
operacije gradbeno dovoljenje ni potrebno;
– o velikosti podjetja.
8. Prijavitelj mora predložiti tudi podpisano izjavo
o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih
podatkov (Obrazec 5).
4.2 Posebni pogoji
1. Izkoristek kotla na lesno biomaso pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj 86 %.
2. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavitelji kot del sistema DO OVE, mora izpolnjevati emisijske
zahteve, ki so skladne z vsakokratno veljavno Uredbo o
emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 46/19) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih
kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev
(Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18).
Pri kurilnih napravah do max 300 kW nazivne toplotne moči se lahko kot dokaz o upoštevanju mejnih
vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s
strani akreditirane inštitucije.
Kot dokazilo o izpolnjevanju gornjih emisijskih zahtev in doseganju izkoristka kotla služijo prve meritve v
skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Upravičenec dostavi »Poročilo
pooblaščene organizacije o opravljenih prvih meritvah«
skupaj z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 1 razpisne
dokumentacije – Dodatek 2: Preglednica obratovalnih
podatkov za operacijo daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, najkasneje 12 mesecev po izstavitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo.
V kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih emisij ali
upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge
1 razpisne dokumentacije, mora upravičenec vrniti vsa
prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila v proračun RS.
3. Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji,
ki v ID za operacijo izkazujejo pozitivno interno stopnjo donosnosti in pozitiven finančni tok za življenjsko
dobo.
4. Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom. Izvedba operacije, tj. pričetek gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se
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ne sme pričeti pred oddajo vloge na javni razpis MZI.
Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celotna operacija ne bo upravičena do državne
pomoči. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal
vlogo na javni razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena.
5. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa o izboru
in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije.
V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi
pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo
podpisana.
6. Oddaja naročil
Prijavitelj, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upoštevati
načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev
je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe od tretjih oseb.
Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru neupoštevanja teh načel lahko pride do
zavrnitve vloge. V primeru, da ni mogoče pridobiti več
kot ene ponudbe, je upravičenec dolžan priložiti pisno
obrazložitev.
Prijavitelj, ki je naročnik po ZJN-3, mora upoštevati
določila tega zakona. Upravičenec bo dokumentacijo
o celotnem postopku javnega naročanja priložil k vlogi
(skupaj z nezavezujočim osnutkom odločitve o oddaji
naročila). V primeru, da dobavitelji opreme in izvajalci,
ki bodo izvajali predmet operacije, ne bodo izbrani po
postopku, skladnem z veljavno zakonodajo s področja
javnega naročanja, se vloga zavrne.
5 Merila za izbiro operacij
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje
upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za
ocenjevanje. Merilo je toplotna obremenitev omrežja.
Toplotna
obremenitev
[kWh/leto/m]

=

letno prodana količina toplote
po razdelilnem omrežju
dolžina trase omrežja

Toplotna obremenitev omrežja mora biti izračunana za tisto fazo operacije, ki je predmet vloge. Elementi
za izračun morajo biti v vlogi transparentno podani v
Obrazcu 1: Obrazec tehničnega povzetka, razpisne dokumentacije in ID.
V okviru posameznega odpiranja vlog bo ugotovljena toplotna obremenitev za vse predložene sisteme
DO OVE.
MERILO – toplotna obremenitev
razdelilnega omrežja [kWh/leto/m]
≥ 2000
≥ 1500–< 2000
≥ 1000–< 1500
≥ 800–< 1000
< 800

Št. točk
100
70
50
30
10

Vloga mora doseči minimalno vsaj 30 točk, drugače
se zavrne.
Prednost pri dodelitvi bodo imele naložbe z večjim
številom točk. V primeru, da je število doseženih točk
za dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se
prednostno obravnava tista prijava, ki ima večjo toplotno
obremenitev.
Sredstva na javnem razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
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6 Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Sredstva za državne pomoči so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev
EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev,
ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
javnem razpisu, znaša okvirno 16.000.000,00 EUR. Ob
predhodnem soglasju Organa upravljanja je sredstva
na razpisu mogoče prerazporediti. Morebitno povečanje/zmanjšanje sredstev bo objavljeno v Uradnem listu
RS kot sprememba oziroma dopolnitev javnega razpisa.
V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena v letih 2021, 2022 in 2023 na proračunski postavki PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU.
Sredstva prispeva v celoti Kohezijski sklad.
Programsko območje je celotna Slovenija.
6.2 Višina sofinanciranja
Skupna višina (intenzivnost) državne pomoči za
izvedbo posamezne operacije znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov, največ:
– 35 % za velika podjetja
– 45 % za srednja podjetja
– 55 % za mala podjetja in mikro podjetja.
Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvod
njo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja
toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči
poveča za 10 odstotnih točk.
Višina skupne državne pomoči se določi na podlagi
ocene vloge za dodelitev državne pomoči, upravičenih
stroškov in z upoštevanjem kumulacije pomoči in dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Pri dodelitvi nepovratnih sredstev bo MZI upoštevalo tudi proračunske
omejitve.
Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega, pravočasnega in popolnega zahtevka za izplačilo.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo pripraviti
in posredovati v informacijskem sistemu e-MA organa
upravljanja, skladno z 11. členom pogodbe o sofinanciranju in veljavnimi navodili, objavljenimi na spletni
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, na način,
naveden v navodilih.
Obvezne elektronske priloge so:
– vmesno oziroma končno poročilo o izvajanju operacije;
– poročilo o doseganju kazalnikov
– računi in potrjene gradbene situacije (navedba
oznake/tipa opreme, v primeru sestavljenih naprav,
natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto, specifikacija izvedenih gradbenih del)
ter dokazila o plačilu (potrjen bančni izpisek, potrjena
kompenzacija);
– pogodbe z dobavitelji opreme oziroma izvajalci
gradbenih in obrtniških del, nadzora ali naročilnice;
– dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno
leto izdelave – garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev);
– dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva za
operacijo (izpis stroškovnega mesta);
– fotografije o izvajanju operacije (JPG format primerne velikosti in ločljivosti; vidna morajo biti dela, na
katera se nanaša ZZI);
– dokumentacija o celotnem postopku javnega naročanja, v kolikor je prijavitelj zavezanec za javno naročanje.
V primeru, da upravičenci niso zavezanci za javno
naročanje, mora biti v zahtevku za izplačilo priložen
račun, izdan na podlagi tiste ponudbe, ki jo je vlagatelj
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vloge izbral pred oddajo vloge na javni razpis v postopku
izbire dobavitelja oziroma pridobivanja ponudb. Izvedba
mora biti skladna v vseh postavkah in v isti višini, kot
znaša izbrana ponudba.
Višina stroškov, ki se povrnejo na podlagi posameznega zahtevka za izplačilo, je določena z višino v
zahtevku za izplačilo izkazanih upravičenih izdatkov in z
upoštevanjem odobrenega deleža sofinanciranja. Vsota
nakazanih sredstev na osnovi posameznih zahtevkov
za izplačilo ne sme presegati skupne odobrene višine
državne pomoči. Praviloma naj bi znašal en zahtevek
za izplačilo najmanj 50.000,00 EUR ali več. Upravičenec
v enem letu lahko izstavi največ tri zahtevke za izplačilo, glede na terminski načrt. MZI in upravičenec bosta
sklenila pogodbo o sofinanciranju na podlagi sklepa o
dodelitvi nepovratnih sredstev.
Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti
zagotoviti upravičenec. Slednje velja tudi za morebitno
povečane upravičene stroške.
6.2.1 Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1, Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
Osnovna merila za določanje velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. Pod
pojmom podjetja se razumejo tako gospodarske družbe
in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
7 Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za
porabo sredstev
7.1 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
MZI bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale
po datumu oddaje vloge na ta razpis.
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o
sofinanciranju oziroma najkasneje do 31. 10. 2023 (velja
načelo, kar pride prej).
Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta javni razpis do
31. 10. 2023.
Izdatki so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta javni razpis do
31. 10. 2023.
Rok zaključka operacije je v primeru dokazane višje
sile mogoče podaljšati, v kolikor obstajajo proračunske
zmožnosti oziroma še prosta sredstva tega javnega
razpisa. Podaljšanje po 31. 10. 2023 ni več mogoče.
7.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v
obdobju 2021, 2022 in 2023.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti
porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu/letih izvajanja
naložbe, glede na rok 31. 10. za izstavitev zahtevka/ov
za izplačilo za tekoče leto.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema
zadnjega zahtevka za izplačilo s strani upravičenca na
MZI), se zaključi 31. 10. 2023.
8 Oddaja vloge in razpisni rok
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na
sprednji strani opremljena z naslovom MZI (kot zgoraj),
oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP EKP – Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije – JR DO OVE 2021«
ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu
ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Pri-
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loga 2 razpisne dokumentacije), ki ga lahko prijavitelj
(izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označena ovojnica ne bo obravnavana in bo
vrnjena prijavitelju.
V vlogi mora prijavitelj predložiti ustrezno izpolnjene obrazce in dokumente (v nadaljevanju: dokumenti)
skladno z razpisno dokumentacijo. Celotno vlogo mora
prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki na USB mediju
(skenirani originalni dokumenti), elektronski Obrazec 0
pa dodatno še izpolnjen in shranjen v izvorni elektronski obliki.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo ter USB medij je potrebno oddati v zaprti ovojnici. Če je map ali
fasciklov več, se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; v
tem primeru je potrebno vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na javni razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge
predloži v ločenih ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem
odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo
zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo
vloge s sklepom zavržene.
Roka za oddajo vlog na naslednji odpiranji sta prvi
delovni četrtek v mesecu juniju in septembru 2021.
Vloge, ki bodo prispele za naslednji odpiranji, bodo
obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne
bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo
MZI na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o
porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje,
bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot
prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 2. 9. 2021.
9 Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo
odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo
javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka
roka za oddajo vlog.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni
od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko
vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo
izkazovali izpolnjevanje pogojev, izpolnjenih ob izteku
roka za oddajo vloge na javni razpis. Dokumenti, zahtevani v pozivu za dopolnitev, morajo ravno tako biti
oddani tudi v elektronski obliki na USB mediju. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat.
Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne
dopolni, se zavrže.
10 Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega
roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli
sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v
roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so umaknili
vlogo.
11 Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno
dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh
»http://www.energetika-portal.si/javne-objave/«.
12 Dodatne informacije: morebitna vprašanja je
mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov:
mzi.jr-ove@gov.si, pri čemer v »Zadevo« sporočila navedite sklic na javni razpis (DO OVE 2021).
Ministrstvo za infrastrukturo
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Javni razpis

za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative
EUREKA 2021
1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo razpisa je
Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021)
(Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022) (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP – ZIPRS2122), Zakon 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), Zakon
o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS,
št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSlnv;
v nadaljevanju: ZPOP-1), Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12
– ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), Zakon o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju:
ZUP), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo,
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje
kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči
za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o
spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017,
str. 1), (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU), Uredba
(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),
(v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR), Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum
potrditve sheme: 5. 5. 2016 (zadnjič spremenjene dne
19. 1. 2021); trajanje sheme: 31. 12. 2023), memorandum št. 4300-2/2020/1 med Slovenijo in Eureko z dne
16. 6. 1994 in Frascati priročnik 2015 (Frascati Manual
2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on
Research and Experimental Development (http://www.
oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: sredstva po tem razpisu dodeljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet razpisa
Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v
okviru iniciative EUREKA 2021 (v nadaljevanju: razpis)
je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na
območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje
v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih
programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja
podjetjem.
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Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA
projekte, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne
aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta
ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi
trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA
projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo
biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe
veljavne S4.
Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela
mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora
visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Več
o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu
http://www.eurekanetwork.org/.
Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje
mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih
cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali
storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih
raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.
V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (27 EU držav, Severna Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San
Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina in Velika Britanija), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s
svojimi informacijskimi točkami, Južna Koreja kot part
nerska država ter Argentina, Kanada, Južna Afrika in
Čile kot pridružene članice.
4. Upravičenci/ciljna skupina
Upravičenci/ciljna skupina (v nadaljevanju: upravičenci) so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom
3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 6 /09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17,
22/19 – ZPosS in 158/20 – ZIntPK-C; v nadaljevanju:
ZGD-1) in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene
v 5. točki razpisa.
Upravičenci, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v
Republiki Sloveniji, morajo imeti najkasneje do dneva
sklenitve pogodbe v Poslovnem registru Slovenije/Sod
nem registru vpisan poslovni naslov ali podružnico.
Tak upravičenec mora v vlogi posebej opredeliti, da bo
zahtevani vpis izvršil najkasneje do sklenitve pogodbe.
Če izbrani upravičenec do sklenitve pogodbe ne izvrši
zahtevanega vpisa, ne more biti prejemnik sredstev.
Upravičenec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji,
ni upravičen do sofinanciranja, če ima sedež v državi,
iz katere prihaja katerikoli drug partner v projektu. Navedena omejitev zagotavlja, da ima prijavljen EUREKA
projekt osnovno značilnost mednarodnega projekta, tj.
da ga izvajata vsaj dva neodvisna partnerja iz dveh
različnih držav.
Velikost upravičenca se ugotavlja v skladu z merili
iz Priloge I, Uredbe 651/2014.
5. Pogoji za kandidiranje
Upravičenci in njihovi projekti morajo izpolnjevati
vse pogoje razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Izpolnjevanje pogojev se preverja
pred začetkom ocenjevanja posamezne vloge in mora
biti zagotovljeno na dan oddaje vloge in tudi ves čas
izvajanja postopka razpisa in veljavnosti pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da kateri koli od v nadaljevanju
navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje vloge ne
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izvede, projekt pa se zavrne. V primeru, če se ugotovi,
da je upravičenec navedel napačen/ne podatek/e, se
vloga zavrne. Če ministrstvo kadarkoli v času postopka
razpisa, ali kasneje ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje več pogojev, pogodbe z upravičencem ne sklene,
sklep o izboru pa odpravi, v primeru, da je bila pogodba
že sklenjena pa lahko od nje odstopi in od upravičenca
zahteva vračilo morebiti že izplačanih sredstev, skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na transakcijski račun do dneva vračila.
1.1 Mednarodni pogoji za projekt
Da projekt lahko pridobi EUREKA oznako mora
izpolnjevati sledeče pogoje:
– imeti mora civilni namen,
– projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna
partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq),
– končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev,
– projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev
v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim
ciljem.
1.2 Nacionalni pogoji za projekt
Da projekt lahko prejme sofinanciranje mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– delež enega partnerja in delež vrednosti projekta
iz ene države ne sme presegati 75 % celotne vrednosti
projekta,
– načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja
je lahko največ 36 mesecev,
– cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali
storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh
letih po zaključku projekta,
– prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku, razen, kjer je izrecno navedeno drugače,
– EUREKA projekt mora biti skladen z namenom,
ciljem in predmetom razpisa ter s cilji S4,
– EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred
oddajo vloge na ta razpis,
– vloga mora biti, poleg oddaje le-te skladno z navodili tega razpisa, oddana tudi preko »EUREKA Application« portala,
– v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na
ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitnimi spremembami) že pred prijavo na ta razpis.
1.3 Pogoji za upravičence/ciljna skupina
Poleg pogojev za projekt mora vsak upravičenec, ki
se prijavi na ta razpis izpolnjevati sledeče pogoje:
– izpolnjuje formalne pogoje za upravičenca, kot so
določeni v točki 4. razpisa;
– če je upravičenec podjetje s sedežem v katerikoli
drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave
vloge na ta razpis še nima ustanovljene podružnice
v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve
pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar mora dokazovati z izpiskom iz
Sodnega registra;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil
v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US,
74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US);
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– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
– ZPRPGDZT (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v
težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014;
– za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil in
ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov
(sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega
financiranja in prepoved kumulacije sofinanciranja));
– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti
do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni
sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz
naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih
sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti
iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali
več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je
gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če
na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
– niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami
(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno
razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi
javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska
institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let, pri povratnih
sredstvih pa prijavitelj pri že sklenjenih pogodbah ni kršil
omenjenih pogodbenih obveznosti;
– glede upravičenca ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 158/20);
– v koledarskem letu ima lahko aktivne (veljavno
pogodbo) največ 3 različne EUREKA projekte, kar velja
tudi za primere, ko ena ali več pogodb niso veljavne
celotno leto, ne pa za primere projektov, za katere upravičenec ne prejema sofinanciranja;
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– EUREKA projekt mora izkazovati spodbujevalni
učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe
651/2014,
– skladno z Uredbo 651/2014 ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene
sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009
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ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000 (UL L št. 354,
z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z
Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES)
št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in
(ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU)
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v
primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU
z dne 10. decembra 2010 (UL L št. 336 z dne 21. 12.
2010, str. 24).
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev upravičenec
podpiše Obrazec D oziroma Izjavo o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev, ki je del razpisne dokumentacije. S podpisom pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo izjavi, da izpolnjuje in sprejema
vse razpisne pogoje za kandidiranje na tem razpisu.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo od upravičenca zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor se ugotovi, da je upravičenec, v času potrjevanja ali izvajanja projekta uporabil ali predložil ministrstvu lažne, nepravilne ali nepopolne podatke, izjave
ali dokumente ali da ni razkril pomembnih podatkov ali
dokumentov, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in bi jih bil v skladu z razpisom moral razkriti, ker bi
lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev, ali da je
neupravičeno pridobil sredstva na razpisu na nepošten
način, bo upravičenec moral neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila v proračun Republike Slovenije vrniti, razen tega
bo zoper njega vložena kazenska ovadba. Ne glede
na to, ali je v konkretnem primeru že prišlo do izplačila
sredstev ali ne, lahko v posledici lažnih, nepravilnih ali
nepopolnih podatkov, izjav ali dokumentov, pride tudi do
odpovedi pogodbe ali odprave sklepa o izboru.
Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih
sodelujejo le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofinanciranja.
6. Odpiranje vlog ter postopek in način preverjanja
in izbora
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva
najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Postopek razpisa bo vodila strokovna komisija za
izvedbo postopka razpisa (v nadaljevanju: strokovna
komisija), s katero lahko kot ocenjevalci sodelujejo tudi
zunanji strokovnjaki (v nadaljevanju: ocenjevalci), ki se
izberejo za vsako prednostno področje S4 posebej.
Predlog ocenjevalcev za posamezne vloge pripravi strokovna komisija, potrdi pa ga minister.
Posamezno merilo se ocenjuje s celim številom
točk od 0–10. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti
utemeljene s komentarjem za vsako posamezno merilo.
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Ocenjevalni list mora biti podpisan, na njem mora biti naveden datum ocenjevanja. Skupno možno število točk je
190. Minimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje
vlog, je 140.
Prispele vloge se ocenjuje v skladu s predpisano
EUREKA Metodologijo ocenjevanja projekta (PAM) po
spodnjih merilih:
Merilo

od – do

1

Finančna sposobnost partnerjev
v konzorciju

0–10

2

Formalni sporazum med partnerji

0–10

3

Stopnja uravnoteženosti partnerjev
v projektu

0–10

4

Dodana vrednost zaradi skupnega
sodelovanja v projektu

0–10

5

Tehnološka sposobnost partnerjev

0–10

6

Upravljavska sposobnost partnerjev

0–10

7

Metodologija in planiranje projekta

0–10

8

Mejniki terminskega plana in jasno
opredeljeni cilji projekta

0–10

9

Finančna konstrukcija projekta

0–10

10

Finančna soudeležba partnerjev
v projektu

0–10

11

Stopnja tehnološke zahtevnosti
projekta

0–10

12

Predviden tehnološki napredek
projekta

0–10

13

Stopnja inovativnosti projekta

0–10

14

Geografski/sektorski vpliv projekta

0–10

15

Velikost potencialnega trga
za partnerje

0–10

16

Dostop do trga in potencialni riziki
projekta

0–10

17

Povračilo investicije glede
na vložek v projekt

0–10

18

Strateška pomembnost projekta
za partnerje

0–10

19

Povečana sposobnost
in prepoznavnost zaradi projekta

0–10

SKUPAJ

0–190

Dokument s podrobnejšo predstavitvijo posameznih
ocenjevalnih meril in načina točkovanja je sestavni del
razpisne dokumentacije in je na voljo na spletni strani
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/, Metodologija ocenjevanja projekta (PAM) – merila
in opredelitve.
Projekti, ki so bili za sofinanciranje izbrani v okviru
grozdov, se ne ocenjujejo po metodologiji ocenjevanja
projekta (PAM). Za te projekte se preveri le izpolnjevanje
pogojev in razpoložljivost sredstev.
Postopek izbora se deli na postopek preverjanja
pogojev, postopek preverjanja skladnosti vloge s predmetom, namenom in ciljem razpisa, ter postopek ocenjevanja.
Pogoj za sofinanciranje projekta je poleg prejete
pozitivne ocene tudi potrditev projekta na zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA. V primeru grozdov
je pogoj za sofinanciranje predhodna potrditev projekta
na grozdu.
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V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk,
pa za sofinanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sredstev,
bodo imele prednost vloge po dodatnem merilu: Indeksu
razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana
s strani UMAR, marec 2020), glede na sedež podjetja
upravičenca oziroma poslovni naslov njegove poslovne
enote ali podružnice.
Dokončno odločitev o sofinanciranju dela posameznega projekta iz proračuna Republike Slovenije sprejme
odgovorna oseba ministrstva.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
razpis
Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je
4.084.000,00 EUR. Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je na proračunski postavki 160051, projekt 2130-14-0004, konto 4102, v letu 2021 predvidenih
650.000,00 EUR, v letu 2022 pa 1.250.000,00 EUR.
Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo
zaključili po letu 2022, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja
leta, predvidoma pa 1.184.000,00 EUR v letu 2023 in
1.000.000,00 EUR v letu 2024. Morebitne spremembe
razpisa in razpisne dokumentacije se objavijo v Uradnem listu RS. Morebitna sprememba sofinanciranja projekta po letu 2022 se uredi z aneksom k pogodbi.
Sofinancira se projekte v višini:
– 40 % upravičenih stroškov za velika in
– 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in sred
nje velika podjetja.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na
leto za posameznega prijavitelja (12 mesecev izvajanja
projekta) oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši
in več, če je daljši.
Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s
pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivih proračunskih
sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti
proračunskih sredstev za ta namen. Če bi bile ukinjene
ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi razpis in izdane sklepe
o izboru ali spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se upravičenec ne strinja s predlogom
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od
pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS pred izdajo sklepov
o (ne)izboru.
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Če v okviru
razpisnega roka za oddajo vlog in potrjevanje projektov
ne bi bila porabljena vsa sredstva, lahko ministrstvo določi dodatne roke za oddajo vlog. Sprememba razpisa
z določitvijo novih rokov se objavi v Uradnem listu RS.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v
primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Obdobje za porabo sredstev tega razpisa je obdobje od 2021–2024.
Upravičeni stroški projekta se lahko začnejo od
dneva v vlogi napovedanega začetka projekta, ki pa ne
sme biti določen na datum pred oddajo vloge na razpis.
V primeru grozdov se obdobje upravičenih stroškov
lahko šteje od datuma začetka napovedanega v vlogi na
grozd, če ta ni starejši od datuma objave tega razpisa.
V kolikor je bil začetek projekta v vlogi na grozd predvi-
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den pred datumom objave razpisa, se upravičeni stroški
začnejo z datumom objave razpisa.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški
posameznega projekta, ki so nastali najkasneje do datuma predvidenega zaključka projekta, vendar ne več kot
36 mesecev po datumu začetka projekta.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni izdatki
posameznega projekta, ki so nastali (bili plačani) najkasneje v mesecu dni od datuma zaključka aktivnosti
projekta. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti oddan
najkasneje v 30 dneh po zadnjem roku za plačilo nastalih stroškov.
Datumi izstavljanja zahtevkov bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju.
9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način
sofinanciranja
Financiranje bo potekalo skladno z določili Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (shema
državne pomoči, št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II,
datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (zadnjič spremenjene
dne 19. 1. 2021); trajanje sheme: 31. 12. 2023).
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in
eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.
Upravičenec je seznanjen in se strinja, da potrditev
projekta še ne pomeni tudi odobritve sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov, ki jih je navedel v svoji
vlogi. Upravičenost sofinanciranja bo ministrstvo preverjalo v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način in
z dinamiko, opredeljeno v razpisu in sklenjeni pogodbi
o sofinanciranju.
9.1 Vrste upravičenih stroškov in dokazila
Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta in
bodo nastali od dneva napovedanega začetka projekta
naprej (skladno z določili 8. točke te razpisne dokumentacije). Ti stroški so:
– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega
osebja, zaposlenega pri upravičencu, v obsegu, kot
izvaja raziskave in eksperimentalni razvoj za projekt);
za sofinanciranje se lahko uveljavljajo le ure, ki jih je
posameznik dejansko opravil za izvajanje raziskav in
eksperimentalnega razvoja, ki je povezano s projektom. Upravičeni stroški lahko zajemajo plače in dodatke z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in
delodajalca (bruto 2).
– Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana s projektom.
– Stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija
opreme), v obsegu ter za obdobje uporabe na raziskovalnem projektu. Pri stroških uporabe osnovnih sredstev se upošteva zgolj amortizacija, ki se obračuna
po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu z
Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 –
ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13,
50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19).
– Stroški materiala na področju raziskav in inovacij. Stroški materiala na področju raziskav in inovacij
so upravičeni le, če so neposredno povezani s cilji projekta in jih je mogoče natančno ovrednotiti (ne smejo
biti osnovani na določeni kalkulacijski metodi oziroma
ključu). Upravičeni so tudi stroški najema opreme, ki je
neposredno povezana s cilji projekta, če najem na ravni
celotnega projekta predstavlja najbolj učinkovit način
za uporabo opreme, kar dokazuje upravičenec. Če najem ne predstavlja najbolj učinkovitega načina uporabe
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opreme, lahko upravičenec prejme povrnjen znesek do
najnižjega (najbolj učinkovitega) načina uporabe.
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev, uporabljenih
izključno za raziskovalno dejavnost. Upravičeni so tudi
stroški študentskega dela, če ti neposredno prispevajo
k izvedbi projekta. Ti stroški ne smejo presegati 30 %
vrednosti vložka posameznega partnerja v projektu v
posameznem obdobju poročanja oziroma 50 %, če je
podizvajalec v projektu tudi javna raziskovalna organizacija (JRO). Dodatnih 20 % stroškov svetovanja (od
vložka posameznega partnerja v projekt) je upravičenih
le, če so namenjeni za kritje podizvajalca, ki je JRO.
– Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi
aktivnostmi projekta in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja
v posameznem obdobju poročanja.
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je
navedena v točki 9.1 razpisne dokumentacije.
Nobena vrsta davkov in dajatev ni upravičen strošek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2)! DDV
ni upravičen strošek!
Vsi navedeni stroški so upravičeni samo, če so
nastali pri delu na projektu (npr. pri zaposlenih se lahko
prijavi samo ure, ko je zaposleni izvajal aktivnosti namenjene projektu).
Prejemnik, ki je zavezanec po Zakonu o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3), mora pri izvajanju projekta v povezavi
s stroški, ki jih uveljavlja oziroma jih bo uveljavljal za
sofinanciranje, upoštevati določila tega zakona. Kadar
upravičenci niso zavezanci po ZJN-3, morajo izvajati
projekt v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3 in pogodbo
o sofinanciranju.
9.2 Določitev višine sofinanciranja in način poročanja
Višina sofinanciranja se določi glede na podatke v vlogi ob upoštevanju omejitve največ do višine
100.000,00 EUR za posameznega upravičenca za
12 mesecev izvajanja EUREKA projekta.
Končni obseg sofinanciranja in izplačil sredstev je
v celoti odvisen od izvedenih aktivnosti in doseženih
ciljev projekta.
Zahtevek za izplačilo, skupaj z vsebinskim in finančnim poročilom, je potrebno ministrstvu predložiti
najmanj enkrat in največ trikrat (na 4 mesece) letno v
skladu s pogodbo. Obvezna oblika zahtevka za izplačilo
je Priloga 6 te razpisne dokumentacije.
Zahtevku je upravičenec dolžan priložiti tudi vsa
dokazila o nastanku in plačilu uveljavljanih stroškov.
Vpogled v originalno dokumentacijo mora biti skrbniku
omogočen v vsakem trenutku.
Sofinancira se ustrezni delež dejansko nastalih
upravičenih stroškov, razen v primeru posrednih stroškov, ki se financirajo v pavšalu 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja v posameznem obdobju poročanja.
10. Roki in način prijave na razpis
Na ta razpis se prijavljajo slovenski partnerji v projektu. Vsak slovenski partner se prijavi s svojo vlogo.
Oddaja vloge pomeni, da se je upravičenec seznanil z vsebino razpisa in da se z njo strinja.
Rok za oddajo vlog na razpis v letu 2021 je 19. 4.
2021. Rok se navezuje na zasedanje Odbora visokih
predstavnikov Eureka, ki bo v juniju 2021, kar je potrebno upoštevati pri določanju začetka trajanja projekta
oziroma načrtovanju finančne konstrukcije projekta.
Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno
dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno
pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
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Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis EUREKA 2021« ter navedbo polnega naziva in
naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po pošti, mora
biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če
je bila oddana na pošto do vključno 19. 4. 2021.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Glede rokov se uporabljajo določila 68., 100. in
101. člena ZUP.
11. Vsebina in priprava vloge na razpis
Za oddajo vloge na ta razpis se sestavita dva izvoda popolne vloge in en elektronski izvod, kot je opisano
v tej razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je navedeno drugače.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu razpisa
Končno odločitev o dodelitvi sredstev sprejme odgovorna oseba ministrstva s sklepom o (ne)izboru.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od potrjevanja projektov na zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA z vročitvijo
sklepa o (ne)izboru.
Upravičenci, ki menijo, da jim razpisana sredstva
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih
dneh od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
Izbrani upravičenci bodo pozvani k podpisu pogodbe.
13. Varstvo osebnih podatkov: varovanje osebnih
podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov,
vključno s Splošno uredbo GDPR, Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 177/20) ter 115. in 140. členom
Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo
napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo
o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani
ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
14. Dodatne informacije
Dodatne informacije o razpisu so objavljene na
spletni strani ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ in so na voljo na ministrstvu,
na elektronskem naslovu eureka-eurostars.mgrt@gov.
si.
Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano
najkasneje tri delovne dni pred rokom za oddajo vlog.
Ministrstvo ne more zagotoviti, da bodo interesenti ki
bodo vprašanja posredovali v zadnjih treh dneh pred
iztekom roka za oddajo vlog prejeli odgovor nanje. V
primeru prevelikega števila vprašanj se lahko zgodi, da
odgovor na vsa ne bo mogoč. Objavljeni odgovori na
vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi odgovori na vprašanja bodo javno objavljeni na
spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog
in pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom
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dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov eureka-eurostars.mgrt@gov.
si. Zaradi javne objave bodite pri postavljanju vprašanj
previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih
podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne
smejo biti javno objavljeni.
Komunikacija z nacionalnim koordinatorjem je v
času prijave na mednarodni del razpisa možna tudi preko »EUREKA Application« portala.
Potencialni upravičenci bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-
in-tehnologijo/javne-objave/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 5443-1/2021/13

Ob-1539/21

Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba (EU)
št. 1303/2013);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193
z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021
(DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 133/20);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list
RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 –
ZIPRS2122);
– 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);

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 158/20);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 4.1, z dne 20. 4.
2020;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 5.0 z dne 19. 6. 2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
– Mnenja Ministrstva za finance, št.: 440-3/2021/2 z
dne 12. 2. 2021, da sredstva za sofinanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji
z vidika pravil državne pomoči;
– Odločitve o podpori št. 9-3/1/MDDSZ/0 za javni
razpis »JR za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo
v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva«
(št. dokumenta: 3032-20/2021/5), ki jo je Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 19. 2. 2021;
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa mobilnih enot
(osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja
za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja
invalidskega varstva
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje
tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v
zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k raz
voju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje
socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih,
kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in
specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.
Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt
izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana v vlogi
posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, v okviru katerih bo izveden nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje
nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog
koordinatorja invalidskega varstva.
3 Namen javega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje nakupa
mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo namenjene izva-
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janju terenskega dela koordinatorjev za obravnavo v
skupnosti ter koordinatorjev invalidskega varstva.
Koordinatorji za obravnavo v skupnosti kot strokovni delavci centrov za socialno delo izvajajo pomoč
osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični
bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo
pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave.
Koordinatorji invalidskega varstva kot strokovni delavci centrov za socialno delo vodijo postopke za uveljavljanje pravice do osebne asistence, do komunikacijskega dodatka, spremljajo izvajanje osebne asistence
ter preverjajo izvajanje osebne asistence pri uporabniku
doma in pri izvajalcu osebne asistence.
Koordinatorji za obravnavo v skupnosti ter koordinatorji invalidskega varstva delujejo na območju posameznega centra za socialno delo, ki pokriva več enot
centrov za socialno delo.
Predvideno je sofinanciranje 16 projektov, od tega
predvidoma 11 projektov v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija1 (v nadaljevanju: KRVS) in predvidoma 5 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
4 Cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje cilje 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,
9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni
regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede
zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev
na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 9.3.1 specifičnega cilja »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev
oskrbe« Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju (v nadaljevanju: OP EKP
2014–2020).
4.1 Specifični cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje doseganje naslednjega specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih
storitev oskrbe«.
Cilj javnega razpisa je zagotoviti mobilne enote
(osebna vozila), ki bodo omogočile kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju ter spremljanje izvajanja storitev osebne
asistence na terenu. Javni razpis odgovarja tudi na
spremenjene okoliščine in potrebe zaradi pojava epidemije Covid-19, in sicer na otežen dostop uporabnikov
1
Slovenija je v novem programskem obdobju po letu
2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial
Units for Statistics, t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES
št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES)
št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na
bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna
Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška),
KRVS sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska).
Za programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasifikacija NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja EKP na EU ravni in v RS. Zato posebej izpostavljamo,
da se za namen izvajanja OP EKP 2014-2020 območje
Občine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične
regije (NUTS 3) in kohezijske regije Zahodna Slovenija
(NUTS 2).
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do storitev koordinatorjev in do pomoči pri psihosocialni
rehabilitaciji in socialni reintegraciji v skupnost. Projekti
bodo koordinatorjem za obravnavo v skupnosti in koordinatorjem invalidskega varstva omogočili lažji dostop do
uporabnikov in izvajanje storitev skladno z omejitvami
zaradi epidemije Covid-19 (omejevanje širjenja virusa).
4.2 Kvantificirani cilji javnega razpisa
Za doseganje specifičnega cilja javnega razpisa
morajo biti v obdobju izvajanja projektov doseženi naslednji kvantificirani kazalniki učinka in rezultata:
a) Kazalnik učinka OP EKP 2014-2020: ID 9.20
Število enot, v katere se je vlagalo
KRVS:
ID 9.20 Število enot, v katere se je vlagalo: 22
KRZS:
ID 9.20 Število enot, v katere se je vlagalo: 11
Kazalnik učinka je izpolnjen z datumom registracije
mobilne enote (osebnega vozila, kupljenega v okviru
projekta).
b) Kazalnik rezultata: število enot v uporabi
KRVS:
Število enot v uporabi: 22
KRZS:
Število enot v uporabi: 11
5 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina javnega razpisa so:
– osebe v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, ki so vključene v obravnavo v skupnosti in ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju
življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje
na podlagi načrta obravnave, ter osebe, ki so upravičene do osebne asistence oziroma do komunikacijskega
dodatka.
6 Upravičene aktivnosti
Upravičeni aktivnosti projekta, izbranega na podlagi
predmetnega javnega razpisa sta:
– izvedba nakupa najmanj ene mobilne enote
(osebnega vozila) za izvajanje nalog koordinatorjev za
obravnavo v skupnosti ter koordinatorjev invalidskega
varstva, v okviru katerega se zagotovi tudi ustrezna
polepitev in dodatna oprema (komplet zimskih in letnih
pnevmatik);
– prva registracija mobilne enote (osebnega vozila),
kupljene v okviru projekta, izbranega na tem javnem razpisu, vključno s sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja
ter plačilom letne dajatve za uporabo vozil v cestnem
prometu.
Dobavljene mobilne enote (osebna vozila) morajo
biti nove2, letnik izdelave vsaj 2020, tehnično brezhibne
in homologirane.
Dobavljene mobilne enote (osebna vozila) morajo
biti ob prevzemu ustrezno polepljene.
Izbrani prijavitelj bo za izvedbo projektnih aktivnosti v ustreznem postopku javnega naročanja izbral
izvajalca/dobavitelja, ki bo izvedel dobavo najmanj ene
mobilne enote (osebnega vozila) z zahtevano dodatno
opremo (komplet zimskih in letnih pnevmatik), ter hkrati
zagotovil oblikovanje nalepk za vozilo, tisk nalepk in
polepitev vozila s predmetnimi nalepkami.
Nalepke za vozilo morajo biti grafično oblikovane
na način, da bodo ustrezno umeščene na posamezni
tip vozila ter v ustrezni velikosti. Predvideva se polepitev na voznikovih vratih, in sicer z oznako (logotipom)
Evropskega sklada za regionalni razvoj (glej Prilogo
2
Kot novo vozilo se ne kvalificira vozilo, ki je bilo uporabljano v funkciji nadomestnega ali testnega vozila.
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št. 3: Logotip). Velikost oznake (logotipa) se prilagodi
glede na model ponujenega vozila.
Izbran prijavitelj mora v izbranem ustreznem postopku javnega naročila dogovoriti pravico do zavrnitve
grafičnega prikaza polepitve v kolikor le-ta ne bi ustrezal
relevantnim predpisom v zvezi z uporabo logotipov za
operacije, sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf) oziroma da ustreznost
grafičnega prikaza polepitve predhodno potrdi. Polepitev
se zagotovi po potrditvi grafičnega prikaza polepitve, in
sicer v roku za dobavo mobilne enote (osebnega vozila).
Vozilo mora biti polepljeno do prevzema mobilne
enote (osebnega vozila), izbrani prijavitelj pa si mora
pridržati pravico, da polepitev na tehničnem prevzemu
pregleda in jo zavrne, v primeru, da ne bi ustrezala potrjenemu grafičnemu prikazu polepitve.
Nakup ustrezne mobilne enote (osebnega vozila) z
dodatno opremo ter ustrezno polepitvijo izbrani prijavitelj
ob predložitvi zahtevka za sofinanciranje dokaže s prevzemnim zapisnikom (Priloga št. 8: Vzorec prevzemnega zapisnika), ki vsebuje izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila (homologacijo) in fotografijo mobilne
enote (osebnega vozila).
Izbrani prijavitelj za mobilno enoto (osebno vozilo),
kupljeno v okviru projekta, izbranega na tem javnem
razpisu, zagotovi prvo registracijo, vključno s sklenitvijo
avtomobilskega zavarovanja ter plačilom letne dajatve
za uporabo vozil v cestnem prometu.
7 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira zgolj prijavitelj sam,
projektno partnerstvo ni predvideno.
Prijavitelj se lahko prijavi z enim projektom, ki zajema izvedbo upravičenih aktivnosti, navedenih v 6. poglavju javnega razpisa.
7.1 Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki izpolnjuje vse spodaj naštete pogoje.
1. Je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni
socialno varstveni zavod, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja SKD dejavnost pod šifro
Q88.999 – Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
nastanitve.
2. Ima na dan objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije z internim aktom sistemizirano vsaj eno delovno mesto koordinatorja obravnave v
skupnosti in/ali koordinatorja invalidskega varstva ter
hkrati zaposleno vsaj eno osebo, ki izvaja naloge koordinatorja obravnave v skupnosti in/ali koordinatorja
invalidskega varstva.
3. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti
za izvedbo projekta.
4. Ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim
za oddajo vlog na javni razpis.
5. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
6. Na zadnji dan v mesecu pred rokom, določenim
za oddajo vlog na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih
sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer
za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni
pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
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7. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi
Evropske unije.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnega pogoja
pod zaporedno št. 2 prijavitelj priloži Prilogo št. 4: Izpis
iz kataloga delovnih mest z označbo vseh delovnih mest
koordinatorja obravnave v skupnosti ter koordinatorja invalidskega varstva ter Prilogo št. 5: Dokazilo glede vseh
zaposlitev na delovnem mestu koordinatorja obravnave
v skupnosti ter koordinatorja invalidskega varstva.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev
(pod zaporedno št. 1 do št. 7, razen pogoja pod zaporedno št. 2 prijavitelj podpiše Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo
potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za
kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa
pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje
na dan podpisa Priloge št. 6: Dokument identifikacije
investicijskega projekta, razen pri izpolnjevanju pogoja
pod zaporedno št. 2, za katerega se bo izpolnjevanje
presojalo glede na stanje na dan objave tega javnega
razpisa v Uradnem listu RS, ter pogoja pod zaporedno
št. 4 in pogoja pod zaporedno št. 6, za katera se bo
izpolnjevanje presojalo glede na stanje na zadnji dan
v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vloge na
javni razpis.
V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za
prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila
ali dokazila.
7.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev:
Za vsak projekt mora biti izdelan in s strani pristojnega organa/osebe prijavitelja potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta (Priloga št. 6: Dokument
identifikacije investicijskega projekta), v skladu z določili
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske
dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta,
vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko
in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost investicije
ter predvidene vire financiranja z navedbo zneskov za
posamezne vire.
Iz Priloge št. 6: Dokument identifikacije investicijskega projekta mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski ukrepi:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor
emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno
zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na
okolje za posege, kjer je potrebno).
Poleg že navedenega mora Priloga št. 6: Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebovati še
podatke o:
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– zagotavljanju trajnosti projektnih rezultatov (navedite na kakšen način bo zagotovljena trajnost projektnih
rezultatov ter ali in kako bo zagotovljeno nadaljevanje
aktivnosti po zaključku projekta),
– prispevku projekta k družbenemu in gospodarskemu razvoju (navedite na kakšen način bo projekt prispeval k družbenemu in gospodarskemu razvoju),
– skladnosti projekta z usmeritvami OP
EKP2014-2020, in sicer skladnost s horizontalnimi načeli
trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti
in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter
enakosti moških in žensk (na kratko opišite na kakšen
način je prijavljeni projekt skladen s horizontalnimi načeli
trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti
in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter
enakosti moških in žensk),
– skladnosti projekta s cilji na ravni OP EKP
2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne
osi oziroma 9.3 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa,
– prispevanju projekta k doseganju rezultata 9.3.1
specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v
poglavju 4 javnega razpisa,
– navedbo kazalnikov učinka in rezultatov projekta v
skladu z poglavjem 4.2 javnega razpisa,
– upoštevanju aktivnosti ter časovnega in finančnega
okvira, določenega s tem javnim razpisom. Konec izvajanja projekta (obdobje upravičenosti aktivnosti) mora biti
predvideno najkasneje do 15. 10. 2021,
– ustreznosti ciljne skupine projekta določene v poglavju 5 javnega razpisa,
– zaključeni finančni konstrukciji oziroma zagotovljenih virih za izvedbo celotnega projekta,
– utemeljitvi, da je nakup mobilne enote (osebnega
vozila) bolj racionalen od najema vozila.
Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posameznega razpisnega pogoja prijavitelj priloži Prilogo št. 6:
Dokument identifikacije investicijskega projekta.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali
dokazila.
V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev
javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
8 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija za izvedbo tega javnega razpisa
bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge, ki
bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem
razpisu, ocenila po merilih za ocenjevanje vlog.
Podrobnejše opredelitve meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo
prejemniki sredstev so predstavljene v razpisni dokumentaciji pod točko 8 (Merila, s pomočjo katerih se med
tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev).
V spodnjih tabelah so dodatno opisana merila in prikazan način ocenjevanja posameznega merila.
MERILO 1
USTREZNOST PROJEKTA
1.1 Utemeljitev projekta
1.2 Finančna ustreznost projekta
1.3 Število koordinatorjev obravnave
v skupnosti in koordinatorjev
invalidskega varstva

Možnih največ
30 točk
10
10
10

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru
podmerila 1.1 in 1.2 upoštevali naslednjo ocenjevalno
lestvico:

Št.

Št. točk
10
0

31 / 5. 3. 2021 /

Stran

Ocena
Ustrezno.
Neustrezno.

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru
podmerila 1.3 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico:
Št. točk

10

5

0

Ocena
K vlogi je priložena Priloga št. 4: Izpis iz
kataloga delovnih mest z označbo vseh
delovnih mest koordinatorja obravnave
v skupnosti ter koordinatorja invalidskega
varstva in Priloga št. 5: Dokazilo glede
vseh zaposlitev na delovnem mestu
koordinatorja obravnave v skupnosti ter
koordinatorja invalidskega varstva, iz
katerih izhaja, da ima prijavitelj na dan
objave javnega razpisa sistemiziranih
in hkrati zasedenih skupno štiri ali več
delovnih mest koordinatorja obravnave
v skupnosti oziroma koordinatorja
invalidskega varstva.
K vlogi je priložena Priloga št. 4: Izpis iz
kataloga delovnih mest z označbo vseh
delovnih mest koordinatorja obravnave
v skupnosti ter koordinatorja invalidskega
varstva in Priloga št. 5: Dokazilo glede
vseh zaposlitev na delovnem mestu
koordinatorja obravnave v skupnosti ter
koordinatorja invalidskega varstva, iz
katerih izhaja, da ima prijavitelj ima na
dan objave javnega razpisa sistemiziranih
in hkrati zasedenih skupno dve ali tri
delovna mesta koordinatorja obravnave
v skupnosti oziroma koordinatorja
invalidskega varstva.
K vlogi je priložena Priloga št. 4: Izpis iz
kataloga delovnih mest z označbo vseh
delovnih mest koordinatorja obravnave v
skupnosti ter koordinatorja invalidskega
varstva in Priloga št. 5: Dokazilo glede
vseh zaposlitev na delovnem mestu
koordinatorja obravnave v skupnosti ter
koordinatorja invalidskega varstva, iz
katerih izhaja, da ima prijavitelj na dan
objave javnega razpisa sistemiziranih in
hkrati zasedenih skupno manj kot dve
delovni mesti koordinatorja obravnave
v skupnosti oziroma koordinatorja
invalidskega varstva
MERILO 2

IZVEDLJIVOST PROJEKTA
2.1 Skladnost s terminskim
načrtom projekta

Možnih največ
10 točk
10

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru
podmerila 2.1 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico:
Št. točk
10
0

Ocena
Prijavitelj bo izvedel aktivnosti skladno s terminskim načrtom operacije.
Izvedba aktivnosti ni skladna s terminskim
načrtom operacije.
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MERILO 3
USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO
PROJEKTA
3.1 Reference prijavitelja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Možno največ
10 točk
10

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru
podmerila 3.1 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico:
Št. točk

10

0

Ocena
K vlogi je priložena Priloga št. 7: Izjava o
referencah prijavitelja, iz katere izhaja, da
je prijavitelj v zadnjih 5 letih izvajal najmanj
en projekt/program, sofinanciran s sredstvi
evropske kohezijske politike in/ali izvedel
najmanj eno javno naročilo.
K vlogi je priložena Priloga št. 7: Izjava
o referencah prijavitelja, iz katere izhaja,
da prijavitelj v zadnjih 5 letih ni izvajal
projektov/programov, sofinanciranih
s sredstvi evropske kohezijske politike,
prav tako ni izvedel javnega naročila.
MERILO 4

ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI

Možnih največ
10 točk

4.1 Zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov

10

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk v okviru
podmerila 4.1 upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico:
Št. točk
10
0

Ocena
Ustrezno.
Neustrezno.

Največje skupno možno število doseženih točk je 60.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo
na osnovi ocenjevanja dosegli minimalni kakovostni kriterij tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj 30 točk. V kolikor bo skupna vrednost predlaganih
projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij,
presegla razpoložljiva sredstva posamezne kohezijske
regije (KRSV oziroma KRZS), bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva
posamezne kohezijske regije, se bo o uvrstitvi projektov
na predlog prejemnikov sredstev upošteval vrstni red
evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.
9 Obdobje in regija izvajanja projektov
Projektne aktivnosti se lahko pričnejo izvajati z
dnem izdaje sklepa o izboru in se lahko izvajajo najkasneje do 15. 10. 2021.
Izbrani prijavitelj lahko začne z izvedbo aktivnosti,
vključno z začetkom izvajanja ustreznih postopkov izbora izvajalcev v skladu z veljavnimi predpisi izbornega

KRVS 66,67 %
170077 PN 9.3 – Vlaganje v zdravstveno
in socialno infrastrukturo – 14-20-V-EU
170078 PN 9.3 – Vlaganje v zdravstveno
in socialno infrastrukturo – 14-20-V-SLO
SKUPAJ KRVS

postopka, z dnem izdaje sklepa o izboru, ob upoštevanju določil oziroma pogojev, ki so podrobneje navedena
v 9. točki razpisne dokumentacije.
Izbrani projekti se bodo izvajali v dveh programskih
območjih: na območju KRVS in na območju KRZS, pri
čemer se predvideva, da se bo predvidoma 11 projektov
izvajalo v KRVS ter predvidoma 5 projektov v KRZS. Regija izvajanja in s tem upravičenost stroškov je vezana
na sedež izbranega prijavitelja, na koristi regije ter na
območje, ki ga izbrani prijavitelj pokriva.
10 Financiranje
10.1 Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini
do 100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva EU, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj predstavljajo 80 % skupnih upravičenih stroškov projektov. Namenska sredstva slovenske udeležbe
predstavljajo 20 % skupnih upravičenih stroškov projektov.
Neupravičene stroške krije izbrani prijavitelj sam.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in
plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev
iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa
MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
(v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-d ruzino-socialnezadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/.
Skladno s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in
2022 (Uradni list RS, št. 174/20) so lahko izbranemu prijavitelju sredstva iz proračuna RS izplačana tudi na podlagi
zahtevka za izplačilo, ki ne vsebuje dokazila o plačilu, in
sicer en dan pred dnevom plačila izvajalcu, pod pogoji, ki
so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
10.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna višina razpoložljivih namenskih sredstev javnega razpisa za leto 2021 znaša 400.000,00
EUR (od tega 320.000,00 EUR (80 %) sredstev EU in
80.000,00 EUR (20 %) nacionalni prispevek iz državnega proračuna), od tega je 266.666,67 EUR namenjenih
za sofinanciranje projektov v KRVS, 133.333,33 EUR pa
za sofinanciranje projektov v KRZS.
Način delitve sredstev je 66,67 % za KRVS in
33,33 % za KRZS od predvidene višine sredstev, ki so
na razpolago za javni razpis.
Finančna sredstva med kohezijskima regijama niso
prenosljiva.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki
izplačil za sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov
projektov:

2021

SKUPAJ

213.333,34

213.333,34

53.333,33

53.333,33

266.666,67

266.666,67
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KRZS 33,33 %
170079 PN 9.3 – Vlaganje v zdravstveno
in socialno infrastrukturo – 14-20-Z-EU

106.666,66

106.666,66

170080 PN 9.3 – Vlaganje v zdravstveno
in socialno infrastrukturo – 14-20-Z-SLO

26.666,67

26.666,67

SKUPAJ KRZS

133.333,33

133.333,33

EU DEL 80 %

320.000,00

320.000,00

SLO DEL 20 %

80.000,00

80.000,00

SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)

400.000,00

400.000,00

Ministrstvo dopušča v primeru spremenjenih okoliščin
iz 11 točke javnega razpisa možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja izbranih projektov,
skladno s spremembo potrjenih vlogami izbranih vlagateljev ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
10.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt prijavitelja, ki ima
na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije sistemizirani in hkrati zasedeni vsaj dve
do vključno štiri delovna mesta koordinatorja obravnave v skupnosti oziroma koordinatorja invalidskega
varstva, sofinanciralo v višini do največ 24.242,42 EUR
za celotno obdobje sofinanciranja, če bo prijavitelj v
okviru projekta predvidel nakup vsaj dveh mobilnih enot
(osebnih vozil).
Ministrstvo bo posamezni projekt prijavitelja, ki ima
na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije sistemiziranih in hkrati zasedenih skupno
več kot štiri delovna mesta koordinatorja obravnave v
skupnosti oziroma koordinatorja invalidskega varstva,
sofinanciralo v višini do največ 36.363,65 EUR za celotno obdobje sofinanciranja, če bo prijavitelj v okviru
projekta predvidel nakup vsaj treh mobilnih enot (osebnih vozil).
Ministrstvo bo posamezni projekt prijavitelja, ki bo
predvideval nakup ene mobilne enote (osebnega vozila), sofinanciralo v višini do največ 12.121,21 EUR.
Prijavitelj lahko zaprosi za do 100 % sofinanciranje
upravičenih stroškov projekta.
10.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št. 4403/2021/2 z dne 12. 2. 2021, sredstva za sofinanciranje iz
predmetnega javnega razpisa ne predstavljajo državne
pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
11 Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške
(datum dobavljenega blaga), ki bodo pri izbranem prijavitelju nastali od datuma izdaje sklepa o izboru do konca
izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne
kasneje kot do 15. 10. 2021.
Obdobje upravičenosti izdatkov izbranega prijavitelja (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od datuma izdaje sklepa o izboru do
15. 11. 2021.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2021. Obdobje upravičenosti
javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2021.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo
na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrob-

neje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o
podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020 (v nadaljevanju: navodila OU), dostopna
na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine,
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev
njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih
okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
12 Upravičenost stroškov
12.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni v primeru, če so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za
njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za
blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in drugimi listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi
predpisi.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:
1. nakup ustrezno označenih osebnih vozil z zahtevano opremo;
2. stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški prve
registracije mobilne enote (osebnega vozila), kupljene
v okviru projekta, izbranega na tem javnem razpisu,
vključno s sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja (AO,
AO+, Kasko) ter plačilom letne dajatve za uporabo vozil
v cestnem prometu) v sorazmernem deležu za obdobje
izvajanja projekta oziroma najkasneje do 15. 10. 2021;
3. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z
Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem
o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP
za izvajanje EKP 2014–2020 ter izdanim potrdilom Finančne uprave RS.
Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določena v Navodilih PO
ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o
upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in so jih prijavitelji dolžni dosledno
upoštevati.
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13 Zahteve glede upoštevanja zakonodaje, ki ureja javno naročanje: izbrani prijavitelji bodo morali pri
porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno
naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v
tem zakonu in pod pogoji, ki jih določajo Navodila posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju
operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020, dostopna na: http://www.mddsz.
gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, bo zagotovljeno v skladu z veljavno
zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov
in izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ),
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite
oziroma dostopne javnosti. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo predhodno podpisali
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in
drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja,
upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize. Namen
obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, je torej izvedba javnega razpisa, vodenje
podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo
in nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa in
izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen
obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vred
notenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v
postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi,
preiskovalnimi ali drugimi organi). Osebni podatki se
bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja
informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja
ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo
o varstvu podatkov, določili druge veljavne področne
zakonodaje ter navodili OU in PO.
15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev,
izbranih na javnem razpisu
Bistvene odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje
revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 in predpisi,
ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj,
izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v
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obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo izdatke tega projekta.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen
s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem
javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe
nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabe logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 15);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor
nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju
140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije,
vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo
projekta Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020,
predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani
njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje,
da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja
dodelitve sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov
projekta;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen
spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54.,
96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 dolžan
spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega
javnega vira;
– izvedba ustreznega izbornega postopka za izbor
dobavitelja, skladno z zahtevami tega javnega razpisa;
– uporaba mobilne enote (osebnega vozila) le za
namene, kot izhajajo iz tega javnega razpisa, tj. za
kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s
težavami v duševnem zdravju ter spremljanje izvajanja
storitev osebne asistence na terenu ter opravljanje nalog
skladno s sistematizacijo delovnih nalog koordinatorja
za obravnavo v skupnosti ter delovnih nalog koordinatorja invalidskega varstva.
Podrobneje so odgovornosti in naloge prijaviteljev
določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe (EU) št. 1303/2013
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja
vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.
si/sl/ekp/navodila) ter Navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega sklada za regionalni razvoj, je potrebno
smiselno in skladno z Navodili PO uporabljati logotip
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti ter logotip Evropskega sklada za regionalni
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razvoj in hkrati navajati, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hkrati je potrebno navesti, da se
projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9.
prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje
tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje
v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje
socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih,
kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti«,
9.3.1 specifičnega cilja »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014–2020.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične,
neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva v roku
30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v
proračun Republike Slovenije.
18 Omejitev glede sprememb operacije v skladu z
71. členom uredbe (EU) št. 1303/2013
Izbrani prijavitelji oziroma upravičenci bodo morali
smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije
v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Če v
petih letih od datuma končnega izplačila pri upravičencu
nastopi karkoli od naslednjega:
(a) sprememba lastništva postavke infrastrukture,
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(b) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji, je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca
do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve
niso izpolnjene.
19 Postopek izbora prijaviteljev
19.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje,
prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (vložišče), Štukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana, najkasneje do 2. 4. 2021 do 15. ure.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži
največ 1 vlogo za sofinanciranje.
V kolikor bo ugotovljeno, da posamezni prijavitelj
sodeluje pri več kot enem projektu, bo obravnavana le
tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prvo
prispela. Ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo s
sklepom zavržene.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 izvod) na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in
mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Poleg tega je potrebno Prilogo št. 6: Dokument identifikacije investicijskega projekta priložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (npr. USB ključ, CD) in to 1-krat v
formatu, ki ne omogoča spreminjanja (npr. .pdf) in 1-krat
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v formatu, ki omogoča spreminjanje (npr. .doc). Tiskana
verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik
velja tiskana verzija.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo ne glede na
način prispela v vložišče ministrstva najkasneje do 2. 4.
2021, do 15. ure (skrajni rok).
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ni
bila predložena do zgoraj navedenega roka, ne glede
na način oddaje vloge. Prepozne oziroma na napačen
naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s
sklepom predstojnika ministrstva zavržene.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni
razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih
vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v
skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva«.
Za označevanje vloge na ovojnici se lahko uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba vloge),
ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen
obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati
vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo
vloge.
Vloge, ki bodo nepravilno ali nepopolno označene,
ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
19.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti
vlog in ocenjevanje
19.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl. US) oziroma Uredba o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list
RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev
sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s
strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 6. 4. 2021 ob 11. uri
v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog lahko
strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tem bodo prijavitelji najmanj en delovni dan pred
odpiranjem vlog obveščeni preko spletnega naslova:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
19.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih
prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji in ki ne vsebuje Priloge
št. 6: Dokument identifikacije investicijskega projekta na
e-nosilcu (npr. USB ključku, CD-u ipd.).
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo,
na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z
žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb
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povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo
vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo
k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna
komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z
dopustno dopolnitvijo vloge, bo takšna vloga zavržena.
Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove
vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama
preveriti. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan z navadno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski
pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v Prilogi
št. 6: Dokument identifikacije investicijskega projekta.
Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije
predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu
po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega
dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni
razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih
vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v
skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v
skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s
sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile
le vloge, ki bodo formalno popolne.
19.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih vlog, ki bodo prispele do zahtevanega roka.
Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na
javni razpis in ocenila formalno popolno vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavju 8 tega javnega
razpisa.
V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne
vloge najprej ocenjene glede na pogoje za kandidiranje
na javnem razpisu, določene v poglavju 8 tega javnega
razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da
projekt ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena
in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se
bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih
ocen posameznih ocenjevalcev.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo
dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi
ocenjevanja dosegli najmanj 30 točk. V kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva
posamezne kohezijske regije (KRSV oziroma KRZS),
bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
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V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva
posamezne kohezijske regije se bo o uvrstitvi projektov
na predlog prejemnikov sredstev upošteval vrstni red
evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.
19.3 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.gov.si in
na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na
predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik
ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena
za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
S sklepom se izda tudi morebitno soglasje ministrstva o porabi presežka prihodkov nad odhodki.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju). Pogodba je vzorčna,
ministrstvo si pridržuje pravico, da izjemoma, po potrebi,
pogodbo pred podpisom ustrezno dopolni ali spremeni.
Če se izbrani prijavitelj z dopolnitvijo ali spremembo
ne strinja lahko podpis pogodbe pisno zavrne, v tem
primeru se šteje, da je odstopil od kandidature na javnem razpisu in izgubi pravico do sredstev, odobrenih s
sklepom o izboru.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta v pogodbi, na
podlagi navedb prijavitelja v vlogi, opredelila način črpanja sredstev ter opredeljene cilje projekta.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema
poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
19.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku,
prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
19.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo
spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb
oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma
dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo
objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
20 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti
na naslov: urska.stepanek@gov.si ali miha.sluga@gov.
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si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje nakupa
mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja
invalidskega varstva«. Odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na
spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-
in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno
posredovati do 23. 3. 2021. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 26. 3. 2021.
20.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati,
kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so
sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k
prijavi, po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom
prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji,
pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako
obvezni sestavni del vloge na javni razpis.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti
speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim
seznamom.
20.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
20.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem
obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
20.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni
prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni
potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 2: Označba vloge
– Priloga št. 3: Logotip (ni potrebno priložiti k vlogi)
– Priloga št. 8: Vzorec prevzemnega zapisnika (ni
potrebno priložiti k vlogi).
20.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije
in jih morajo prijavitelji k vlogi priložiti sami
– Priloga št. 4: Izpis iz kataloga delovnih mest z
označbo vseh delovnih mestih koordinatorja obravnave
v skupnosti ter koordinatorja invalidskega varstva
– Priloga št. 5: Dokazilo glede vseh zaposlitev na
delovnem mestu koordinatorja obravnave v skupnosti
ter koordinatorja invalidskega varstva
– Priloga št. 6: Dokument identifikacije investicijskega projekta
– Priloga št. 7: Izjava o referencah prijavitelja
– Priloga št. 9: Potrdilo FURS glede pravice odbit
nega DDV.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Št. 3051-2-0/2020/2

Ob-1522/21

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih
poslovnih klubov v tujini v letu 2021 (JR SPK 2021)
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15
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– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl.
US), Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 75/19 in 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni
list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16), Zakon o spodbujanju investicij (Uradni
list RS, št. 13/18), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), Uredba
Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU)
št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in
ustreznimi prilagoditvami (Uradni list L 215, 7. 7. 2020),
Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve
M001-2399245-2015/I in M001-2399245-2015/II), Sklep
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19),
Program dela in finančni načrta SPIRIT Slovenija za leti
2020 in 2021, ki ga je sprejel Svet SPIRIT Slovenija,
javna agencija na 37. redni seji dne 20. 11. 2019 in h
kateremu je MGRT podalo soglasje dne 6. 12. 2019,
št. 302-23/2019/1, Spremembe k Programu dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija, javna agencija za
leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet SPIRIT Slovenija,
javna agencija na 29. korespondenčni seji dne 25. 3.
2020 in h katerim je MGRT podalo soglasje dne 10. 4.
2020, št. 302-23/2019/12, Spremembe k Programu dela
in finančnega načrta SPIRIT Slovenija, javna agencija
za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet SPIRIT Slovenija, javna agencija na 38. redni seji dne 23. 6. 2020
in h katerim je MGRT podalo soglasje dne 17. 7. 2020,
št. 302-23/2019/23, Spremembe in dopolnitve Programa
dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2021
in Program dela in finančni načrt SPIRIT Slovenija za
leto 2022, ki ju je sprejel Svet agencije na 39. redni seji
dne 14. 12. 2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 12.
2020, št. 302-33/2020/2, Pogodba št. C2130-20-080010
o izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij med Ministrstvom
za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z dne 31. 1.
2020, Dodatek št. 1 k Pogodbi št. C2130-20-080010 o
izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije
in tujih neposrednih investicij z dne 25. 2. 2020 in Dodatek št. 2 k Pogodbi št. C2130-20-080010 o izvajanju
in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih
neposrednih investicij z dne 13. 1. 2021.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica
5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati
mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini
in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z
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internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.
Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega
poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:
– krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
– spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za
poslovanje na tujem trgu;
– svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje
velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na
katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter
tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
– redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij
z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi pri-

SKLOP
AKTIVNOSTI

Organizacija in
izvedba poslovnih
dogodkov

ložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi
delujejo;
– promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski
poslovni klubi delujejo.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi
rezultati:
– organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih
poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim
podjetjem,
– informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
– posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo
na portalu Izvozno Okno.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih
aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:

OPIS AKTIVNOSTI

– organizacija in izvedba poslovnega
dogodka v obliki poslovne konference,
foruma, okrogle mize, panela ali
matchmakinga, lahko v fizični ali virtualni
obliki

POGOJI ZA UVRSTITEV AKTIVNOSTI
V POROČANJE IN ČRPANJE SREDSTEV
– predhodna najava dogodka v vsebinskem
mesečnem poročilu*
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– udeležba najmanj 15 podjetij in institucij
– prisotnost tako slovenskih kot tujih podjetij
– traja najmanj 90 minut
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*

– predhodna najava dogodka v vsebinskem
mesečnem poročilu*
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– program delegacije sestavljen iz plenarnega
dela in individualnih srečanj med udeleženimi
podjetji
– organizacija in izvedba gospodarske
– udeležba najmanj 4 slovenskih in 8 tujih podjetij
delegacije, lahko v fizični ali virtualni obliki na delegaciji v tujini
– udeležba najmanj 8 slovenskih in 4 tujih podjetij
na delegaciji v Sloveniji
– traja najmanj 4 ure
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*

– organizacija in izvedba seminarja
in informativne predstavitve načina in
možnosti poslovanja na tujem trgu, lahko
v fizični ali virtualni obliki

– predhodna najava dogodka v vsebinskem
mesečnem poročilu*
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– udeležba najmanj 10 slovenskih podjetij
– vsebuje predstavitev tujega poslovnega okolja,
značilnosti poslovanja na tujem trgu, napotke
podjetjem za prvi vstop in primere dobre prakse
– traja najmanj 60 minut
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
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POGOJI ZA UVRSTITEV AKTIVNOSTI
V POROČANJE IN ČRPANJE SREDSTEV

– predhodna najava dogodka v vsebinskem
mesečnem poročilu oziroma direktno skrbniku
pogodbe na SPIRIT Slovenija
organizacija in izvedba predstavitve
– predhodni dogovor s skrbnikom pogodbe na
slovenskega poslovnega in investicijskega SPIRIT Slovenija o vsebini predstavitve
okolja in ponudbe slovenskega
– udeležba najmanj 10 tujih podjetij in institucij
gospodarstva v tujini, lahko v fizični ali
– traja najmanj 60 minut
virtualni obliki
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
– predhodna najava investicijske konference v
vsebinskem mesečnem poročilu oziroma direktno
skrbniku pogodbe na SPIRIT Slovenija
– predhodni dogovor s skrbnikom pogodbe
na SPIRIT Slovenija o vsebini predstavitve
– organizacija in izvedba investicijske
(investicijske priložnosti)
konference, lahko v fizični ali virtualni obliki
– udeležba najmanj 5 potencialnih tujih
investitorjev
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
– udeležba zaposlenih v slovenskem
poslovnem klubu in pogodbenih
sodelavcev** kluba na poslovnih dogodkih,
organiziranih s strani drugih poslovnih
Aktivna udeležba na
subjektov, lahko v fizični ali virtualni obliki, ni posebnih pogojev
poslovnih dogodkih
z namenom posredovanja informacij
o tujem poslovnem okolju slovenskim
podjetjem oziroma informacij o slovenskem
poslovnem okolju tujim podjetjem

Informiranje
slovenskih in tujih
podjetij

– direktno posredovanje informacij
slovenskim podjetjem o tujem poslovnem
okolju in poslovnih priložnostih na tujem
trgu
– direktno posredovanje informacij
ni posebnih pogojev
tujim podjetjem (potencialnim kupcem
slovenskih izdelkov/storitev oziroma
potencialnim tujim investitorjem)
o slovenskem poslovnem okolju in ponudbi
slovenskega gospodarstva

Poglobljeno
svetovanje
slovenskim
podjetjem

– priprava informacij o tujem trgu po meri
slovenskega podjetja
– zagotavljanje informacij o potencialnih
tujih poslovnih partnerjih za slovensko
podjetje
– pomoč pri vzpostavitvi stikov s
potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji
oziroma ustreznimi inštitucijami in
organizacija sestankov
– organizacija predstavitve slovenskega
podjetja in njegovih izdelkov/storitev pred
skupino tujih podjetij – potencialnih tujih
partnerjev

– zagotovljeni stiki s potencialnih tujimi poslovnimi
partnerji oziroma ustreznimi inštitucijami v kolikor
projekt zahteva tudi pridobivanje dokumentacije
in informacij od relevantnih zbornic, ministrstev in
ostalih deležnikov
– opravljeni sestanki s potencialnimi tujimi
poslovnimi partnerji ali inštitucijami oziroma
opravljena predstavitev podjetja in njegovih
izdelkov/storitev pred skupino tujih podjetij,
potencialnih poslovnih partnerjev
– če poglobljeno svetovanje izvaja zunanji
izvajalec, je potrebno predložiti reference
izbranega izvajalca ter predstaviti postopek izbora

Zagotavljanje
prispevkov za
objavo na Izvoznem
Oknu

– posredovaje poslovnih novic za objavo
na Izvoznem Oknu
– posredovanje konkretnih poslovnih
priložnosti za objavo na Izvoznem Oknu

– objava prispevkov na Izvoznem Oknu

475

Stran

476 /

Št.

31 / 5. 3. 2021

SKLOP
AKTIVNOSTI

Promocija
slovenskega
gospodarstva in
poslovnega okolja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– priprava in posredovanje informacij
o slovenskem gospodarstvu za tujo javnost
– priprava člankov in oglasov o
slovenskem gospodarstvu za tuje medije
– zakup tujih medijev za objavo člankov
in oglasov o slovenskem gospodarstvu
– promocija slovenskega gospodarstva na
sejmih in dogodkih v tujini

– vzpostavitev in delovanje showrooma

Promocija
slovenskega
poslovnega kluba

POGOJI ZA UVRSTITEV AKTIVNOSTI
V POROČANJE IN ČRPANJE SREDSTEV

OPIS AKTIVNOSTI

– predhodna uskladitev vsebine promocijskih
člankov in oglasov o slovenskem gospodarstvu,
objavljenih v tujih medijih, s skrbnikom pogodbe
na SPIRIT Slovenija

– najmanj 30 m2
– prostor na razpolago vsaj do 31. 12. 2021
– razstavljeni morajo biti tako produkti oziroma
izdelki (kadar je to fizično mogoče) kakor tudi
pisni oziroma slikovni material
– razstavljeni izdelki in gradiva najmanj
10 slovenskih podjetij

– promocija slovenskega poslovnega kluba
na sejmih in poslovnih dogodkih
– priprava promocijskih člankov in oglasov
o aktivnostih slovenskega poslovnega
kluba
ni posebnih pogojev
– zakup tujih medijev za objavo
promocijskih člankov in oglasov
– priprava in izdelava promocijskih gradiv
– vzpostavitev ali tehnična prenova spletne
strani (največ enkrat letno)

* Pogoj velja le za dogodke, ki bodo izvedeni po podpisu pogodbe o sofinanciranju med slovenskim poslovnim
klubom in SPIRIT Slovenija.
**Pogodbeni sodelavec kluba je oseba, ki za poslovni klub izvaja vse aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa in
ima s poslovnim klubom v ta namen sklenjeno letno pogodbo o sodelovanju.

V primeru izvajanja aktivnosti organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov, informiranja podjetij ter poglobljenega svetovanja slovenskim podjetjem, se kot
slovensko podjetje šteje podjetje, ki je registrirano v
Republiki Sloveniji, kjer ima tudi sedež in tam opravlja
svojo dejavnost.
V primeru izvajanja aktivnosti organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov ter poglobljenega svetovanja
slovenskim podjetjem, se kot tuje podjetje šteje podjetje,
ki je registrirano v tujini, kjer ima tudi sedež in tam oprav
lja svojo dejavnost.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičeni prejemniki
sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne
osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna
pojasnila in dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT Slovenija odstopil od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je uradno registrirana pravna oseba v
tujini – evidentirana v uradnem registru države, v kateri
ima sedež. Prijavitelj je evidentiran v uradnem registru
najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta.
4. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
5. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
6. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu,
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
(prepoved dvojnega sofinanciranja).
Prijavitelj, za izvedene aktivnosti in z njimi povezanimi upravičenimi stroški ni upravičen do povračila
s strani SPIRIT Slovenija, v kolikor je upravičen terjati
povračilo teh stroškov od svojih pogodbenih partnerjev.
7. Prijavitelj se je seznanil in se strinja z vsemi
pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
8. Prijavitelj izjavlja, da vse kopije, ki so priložene k
vlogi, ustrezajo originalom.
9. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba najmanj eno leto pred dnevom objave javnega
razpisa. Delovanje prijavitelja mora biti usmerjeno v
gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
državo, v kateri ima prijavitelj sedež, kar mora biti razvidno iz internih aktov prijavitelja.
2. Prijavitelj ima odprt svoj transakcijski račun v
državi, kjer je registriran.
3. Člani prijavitelja, za katere le-ta izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba, so zavezani plačati
članarino, ki je vir financiranja aktivnosti slovenskega
poslovnega kluba, kar mora biti razvidno iz internih aktov prijavitelja.
4. Prijavitelj mora izkazati članstvo vsaj 15 podjetij v letu 2020, za katere izvaja aktivnosti slovenskega
poslovnega kluba. Med podjetja štejemo tudi uradno
registrirana gospodarsko interesna združenja podjetij,
pri čemer se šteje eno združenje za enega člana. Med
podjetja se štejejo tudi tista podjetja, ki so v slovenski
poslovni klub včlanjena preko pooblaščenih fizičnih oseb
teh podjetij.
Članstvo podjetij se ocenjuje na podlagi kopij dokazil o članstvu podjetij oziroma pooblaščenih oseb podjetij v klubu v letu 2020. Kot dokazila o članstvu štejejo
dokazila o plačilu članarin v letu 2020, in sicer bančni
izpisi ali drugi ekvivalentni dokumenti, iz katerih je razvidno, da gre za plačilo članarine s strani podjetij za leto
2020. V kolikor je ta dokument blagajniški prejemek, je
potrebno s tiskanimi črkami vpisati osebo, ki je članarino
vplačala, na blagajniškem prejemku pa mora biti poleg
navedenega imena in priimka tudi lastnoročni podpis
te osebe. Prav tako enako velja za osebo, ki je vplačilo
sprejela. Pri osebi, ki je vplačilo sprejela, je poleg prej
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navedenega (ime in priimek ter lastnoročni podpis) potrebno zapisati tudi funkcijo, ki jo v klubu vrši ta oseba.
V kolikor dokazilo o plačilu ni izdano oziroma zapisano
v slovenskem ali angleškem jeziku, mora prijavitelj predložiti prevod, iz katerega je razvidno, katero podjetje je
plačnik in namen plačila: članarina poslovnega kluba. V
primeru, da je članarino v imenu podjetja vplačala fizična oseba, mora biti iz potrdila jasno razvidno, za katero
podjetje je bila članarina vplačana.
V kolikor predložene listine ne bodo ustrezale minimalnim zahtevam iz prejšnjega odstavka, jih agencija
ne bo upoštevala, ne glede na to, kakšni so zahtevani
elementi blagajniških prejemkov oziroma drugih dokazil
v državi v kateri je Poslovni klub registriran. Sredstva, ki
jih posamezni Poslovni klub prejema, se nakazujejo iz
slovenskega proračuna.
5. Prijavitelj ima sprejet Program dela in Finančni
načrt za leto 2021 ali drug ekvivalenten dokument, ki
vsebuje tudi aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
6. Prijavitelj zagotavlja zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora za izvajanje aktivnosti, ki so
predmet tega javnega razpisa, zagotoviti lastna finančna sredstva vsaj v višini 20 % od načrtovanih finančnih
sredstev.
7. Prijavitelj ima kontaktno osebo, ki se s predstavniki slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem
jeziku.
8. Prijavitelj ima registrirano in aktivno delujočo
spletno stran, na kateri so objavljene najmanj:
– informacije o storitvah, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– ažurne informacije o aktivnostih, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– kontaktni podatki,
– povezava na spletne portale SPIRIT Slovenija
www.izvoznookno.si, www.sloveniabusiness.eu
9. Prijavitelj ima v Republiki Sloveniji pooblaščenca
za vročitve, ki v imenu subjekta sprejema vse pošiljke
SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo, v postopku obravnavanja vloge, prispele
na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti
slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021, ter v
času izvajanja pogodbe. Pooblaščenec je lahko fizična
ali pravna oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem
v Republiki Sloveniji.
Na javnem razpisu lahko kandidirajo prijavitelji, ki
lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I in
M001-2399245-2015/II) in v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013)
in Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU)
št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in
ustreznimi prilagoditvami (Uradni list L 215, 7. 7. 2020),
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki
jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo
in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega
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razpisa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili
iz 7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 12. točki
javnega razpisa,
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove
obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega
razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa in /ali ni skladna s predmetom in namenom
javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede,
vloga pa se zavrne.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo

Št. točk

1

Prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva
v letu 2020

70

2

Članstvo podjetij v letu 2020

20

3

Obseg in raznolikost načrtovanih aktivnosti v letu 2021

60

SKUPAJ

Način uporabe meril je opredeljen v poglavju IV.
razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči,
je 150.
Za sofinanciranje bodo lahko izbrani le tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj
40 točk.
Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi
dodatno omejitev, in sicer da prijavitelj v okviru razpisa
ne more prejeti več sredstev, kot je višina zaprošene
subvencije, ki jo prijavitelj opredeli v točki 4.C. obrazca
št. 1 »Prijava«, ki je del razpisne dokumentacije.
Iz ene države bo izbran le en prijavitelj, ki izvaja
aktivnosti slovenskih poslovnih klubov (v nadaljevanju:
klub). V kolikor je država deljena na zvezne države ali
zvezne dežele z lastno zakonodajno in izvršilno oblastjo,
je lahko na razpisu izbran en klub za vsako zvezno državo/deželo. V kolikor bosta iz iste države oziroma zvezne države/dežele kandidirala dva kluba, bo sredstva
pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil več točk. V
primeru enakega števila točk klubov iz iste države oziroma zvezne države/dežele, sredstva dobi klub, ki ima
več članov, oziroma v kolikor imajo klubi enako število
članov, dobi sredstva klub, ki je dalj časa registriran. V
kolikor so bili klubi registrirani na isti dan, dobi sredstva
klub, čigar vloga je prispela prva.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo
predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike
Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 603210
– Spodbujanje internacionalizacije, za leto 2021.
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za
ta javni razpis.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni
razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev,
prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
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9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene stroške v višini največ 80 %.
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1,
24/12/2013) ter Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne
2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013
v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Uradni
list L 215, 7/7/2020) in v skladu s shemo de minimis
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I in
M001-2399245-2015/I).
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč
dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči
hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja
za to pomoč.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno v letu 2021.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2021 in traja do 18. 11. 2021.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, razen v primeru aktivnosti vzpostavitve in delova-
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nja showrooma, kjer so upravičene tudi aktivnosti, ki
bodo plačane znotraj obdobja upravičenosti in izvedene
po datumu obdobja upravičenosti, vendar najkasneje
31. 12. 2021.
Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu
je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga posreduje upravičenec.
Vzorec zahtevka za izplačilo je priloga obrazca št. 5
»Vzorec pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z
ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skladu
z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu št. 5 »Vzorec pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo je
18. 11. 2021.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija (razen
v primeru iz tretjega odstavka te točke), se ne morejo
uveljavljati kot upravičeni in ne bodo priznani za sofinanciranje.
11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
AKTIVNOST

Organizacija
in izvedba
poslovnih
dogodkov

Organizacija
in izvedba
investicijske
konference

UPRAVIČENI STROŠKI

OMEJITEV

DOKAZILA

– stroški organizacije poslovnega
– največ 70 % vrednosti
dogodka
pogodbenih sredstev
– stroški najema prostora in opreme za
izvedbo poslovnega dogodka
– stroški postrežbe na poslovnem
dogodku
– stroški promocije poslovnega
dogodka (izdelava in pošiljanje vabil,
izdelava promocijskih gradiv, panojev
stojnic, medijske objave, vezane na
promocijo dogodka)
– stroški predavateljev
– stroški prevajanja na poslovnem
dogodku
– stroški dela zaposlenih, vezanih
na pripravo, promocijo in izvedbo
poslovnih dogodkov

– fotokopije računov in drugih
dokazil o nastanku upravičenih
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
– fotografije s poslovnega
dogodka
– kopija vabila na poslovni
dogodek in programa
poslovnega dogodka
– seznam udeležencev
poslovnega dogodka
– v kolikor poslovni dogodek
organizira zunanji izvajalec in
ne klub samostojno, mora klub
predložiti podrobna pojasnila
o stroškovniku in vse račune ter
dokazila o plačilu za stroške, ki
jih je imel zunanji izvajalec
z organizacijo poslovnega
dogodka

– stroški vsebinske priprave in izvedbe
investicijske konference
– stroški strokovnih govorcev oziroma
panelistov in moderiranje konference
– stroški organizacije in izpeljave
konference (kot npr. vabljenje,
registracija in obdelava podatkov
udeležencev, trženje in promocije
dogodka na digitalnih platformah,
vzpostavitev posebne priložnostne
spletne strani za konferenco, s
prijavnim obrazcem, predstavljenimi
investicijskimi projekti ter možnostjo
rezervacije termina za B2B sestanek,
priprava video vsebin, izvedba anket
in povzetek rezultatov, analitika
konferenc, podpora)
– stroški obdelave in predaje kontaktov
udeležencev konference (usklajeno z
GDPR)

– fotokopije računov in drugih
dokazil o nastanku upravičenih
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
– fotografije z investicijske
konference
– kopija vabila na investicijsko
konferenco
– kopija programa investicijske
konference
– seznam udeležencev
– v kolikor spletno investicijsko
konferenco organizira zunanji
izvajalec in ne klub samostojno,
mora klub predložiti podrobna
pojasnila o stroškovniku in
vse račune ter dokazila o
plačilu za stroške, ki jih je imel
zunanji izvajalec z organizacijo
investicijske konference

– v kvoti poslovnih
dogodkov, za katere
skupaj velja največ
70 % vrednosti
pogodbenih sredstev
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AKTIVNOST

UPRAVIČENI STROŠKI

Aktivna
udeležba na
poslovnih
dogodkih

– stroški dela zaposlenih in pogodbenih – največ 30 % vrednosti – okazila o obračunu in izplačilu
sodelavcev
pogodbenih sredstev
stroškov plač
– dokazila o nastalih stroških
vezanih na aktivno udeležbo s
strani pogodbenega sodelavca
– največ 5 ur na
posamezno podjetje

– v celoti izpolnjen Seznam
opravljenih informiranj
slovenskih in tujih podjetij, ki je
del vsebinskega mesečnega
poročila
– dokazila o obračunu in
izplačilu stroškov plač

– stroški dela zaposlenih, pogodbenih
sodelavcev in zunanjih izvajalcev

– do skupaj največ
70 % pogodbene
vrednosti
– največ 40
ur/podjetje oziroma
največ 1.800,00
EUR (vključujoč vse
davke/druge obvezne
dajatve, ki jih je
potrebno obračunati
glede na pravno
ureditev v posamezni
državi, kjer se storitev
izvaja (kot npr. DDV
v Sloveniji ipd.) na
posamezno podjetje

– postopek izbora zunanjih
izvajalcev, v kolikor svetovanja
ne izvajajo zaposleni v klubu
– reference izbranega
zunanjega izvajalca
– v celoti izpolnjeno poročilo
o opravljenem individualnem
svetovanju
– mnenje svetovanca in njegova
pričakovanja
– fotokopije računov in drugih
dokazil o nastanku upravičenih
stroškov
– dokazila o obračunu in
izplačilu stroškov plač
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov

Poglobljeno
svetovanje
slovenskim
podjetjem

Promocija
slovenskega
gospodarstva
in poslovnega
okolja

DOKAZILA

– stroški dela zaposlenih
Informiranje
slovenskih in
tujih podjetij

Zagotavljanje
prispevkov za
portal Izvozno
Okno

OMEJITEV

– stroški pridobivanja virov informacij in – ni omejitev
nakupa podatkovnih baz
– stroški prevajanja
– stroški dela zaposlenih v okviru
zagotavljanja prispevkov za Izvozno
Okno

– posredovani prispevki za
objavo na Izvoznem Oknu
– fotokopije računov in drugih
dokazil o nastanku upravičenih
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov

– stroški priprave informativnih in
promocijskih vsebin za tujo poslovno
javnost
– stroški zakupa medijskega prostora
v tujih medijih
– stroški promocije slovenskega
gospodarstva na sejmih in dogodkih
v tujini
– stroški prevajanja
– stroški najema prostora za showroom
– stroški opreme za showroom
– stroški dela zaposlenih v okviru
promocije slovenskega gospodarstva

– fotografije izvedenih
predstavitev
– kopije medijskih objav
– kopije promocijskih gradiv
– seznam podjetij, katerih
proizvodi so razstavljeni
v showroomu
– fotokopije računov in drugih
dokazil o nastanku upravičenih
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov

– stroški vzpostavitve in tehnične
prenove spletne strani
– stroški organizacije in izvedbe
predstavitve na sejmih in dogodkih
– stroški zakupa medijskega prostora
Promocija kluba za objavo promocijskih vsebin
– stroški izdelave promocijskih gradiv
– stroški dela zaposlenih v okviru
promocije kluba

– omejitev stroškov,
vezanih na najem in
opremo showrooma,
v višini največ 25 %
pogodbene vrednosti

– največ 20 % vrednosti – fotografije izvedenih
pogodbenih sredstev
predstavitev
– kopije promocijskih gradiv
– kopije medijskih objav
– fotokopije računov in drugih
dokazil o nastanku upravičenih
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
– dokazila o obračunu in
izplačilu stroškov plač
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Podrobno so upravičeni stroški opredeljeni v poglavju III. razpisne dokumentacije.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
12. Neupravičeni stroški iz razloga nasprotja interesov
Zakoniti zastopniki, prokuristi ter druge osebe, ki so
kakorkoli vključene v zastopanje, vodenje, upravljanje ali
nadzor na opravljanjem dela poslovnega kluba, bodisi
samostojno ali kot člani kolegijskega organa, se morajo
izogibati kakršnemukoli nasprotju interesov. Pri tem se
šteje, da nasprotje interesov navedenih oseb obstoji,
kadar se v nepristransko in objektivno opravljanje nalog ali odločanje v okviru izvajanja funkcije, vključujejo
osebni ekonomski interesi, interesi družinskih članov ali
kakršni koli drugi interesi povezani z drugo fizično ali
pravno osebo.
Za družinskega člana se za potrebe tega javnega
razpisa štejejo zakonec ali oseba, s katero oseba živi v
dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu,
ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake
pravne posledice kakor zakonska zveza (zunajzakonski partner), oseba, s katero živi v registrirani istospolni
partnerski skupnosti (partner), otroci, posvojenci, starši,
posvojitelji, bratje in sestre ter zakonci, zunajzakonski
partnerji oziroma partnerji bratov in sester.
Listin, iz katerih izhajajo pravni posli, sklenjeni s
fizičnimi osebami ali pravnimi osebami, v kateri ima
oseba iz prvega odstavka sama ali njen družinski član
ali vsi skupaj lastniški delež, ali v katerih je sama ali njen
družinski član udeležen na dobičku na katerikoli pravni
podlagi, ali ima sama ali njen družinski član upravljav
ske pravice ter pravni posli, sklenjeni med navedenimi
osebami ter njimi samimi ali njihovimi družinskimi člani,
ni mogoče predložiti kot dokazil za uveljavljanje upravičenih stroškov v okviru tega javnega razpisa. Stroški, ki
nastanejo kot posledica tovrstnih pravnih poslov, niso
upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
13. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je oprem
ljena z obrazcem št. 4 »Naslovnica za ovojnico«, ki je
del razpisne dokumentacije.
Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni
javni razpis bremenijo prijavitelja.
Javni razpis bo odprt do vključno 9. 4. 2021, do
13. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na
naslov SPIRIT Slovenija do vključno 9. 4. 2021, do
13. ure.
Za pravočasne štejejo tudi vloge oddane po pošti
do vključno 9. 4. 2021. V primeru oddaje vloge po pošti je prijavitelj dolžan obvestiti agencijo o oddani vlogi
na e-naslov: dasa.avsec@spiritslovenia.si, najkasneje
do vključno 12. 4. 2021 in obvestilu priložiti dokazilo o
oddani pošiljki.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija.
14. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh
po datumu za prispetje vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki
bodo pravilno označene.
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Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge
bodo s sklepom zavržene.
Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji v roku za dopolnitev ne bodo
dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni
dokumentaciji.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa
Po strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog bo
komisija pripravila končni predlog finančne podpore. Na
osnovi končnega predloga finančne podpore bo odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena
oseba s sklepom odločila o razdelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni
predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Hkrati s sklepom o dodelitvi sredstev bodo upravičenci preko pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v
roku osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na
poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Upravičenec sredstev je dolžan v tridesetih dneh
po prejemu pogodbe o sofinanciranju posredovati dva
podpisana izvoda pogodbe na naslov SPIRIT Slovenija,
javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. V
nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od podpisa
pogodbe.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/.
16. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT
Slovenija http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
17. Varstvo osebnih podatkov
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je pravna oseba javnega prava, ki v skladu s
strateškimi usmeritvami in dokumenti, ki jih sprejme vlada, opravlja strokovne in razvojne naloge pospeševanja
konkurenčnosti gospodarstva na naslednjih področjih:
– podjetništvo in inovativnost,
– tehnološki razvoj,
– tuje investicije in
– internacionalizacija.
Agencija opravlja z zakonom in sklepom o ustanovitvi določene naloge v javnem interesu z namenom, da
zagotovi trajno, strokovno in neodvisno izvajanje ukrepov pri opravljanju njenih nalog.
Kontaktni podatki: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, Slovenija,
T: 01 589 18 70, E: info@spiritslovenia.si, W: www.
spiritslovenia.si.
Agencija vse osebne podatke varuje v skladu z
veljavno zakonodajo. Pri tem smo zavezani ravnati v
skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR – Uredba (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, v nadaljevanju; Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 140. členom
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Uredbe št. 1303/2013/EU ter internim Pravilnikom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov na agenciji.
Za obdelavo osebnih podatkov, ki bodo posredovani v vlogi prijavitelja oziroma v dokazilih in drugih
gradivih, tako ob prijavi na zadevni javni razpis kot tekom trajanja projekta oziroma izvajanja pogodbe o sofinanciranju, zakonito pravno podlago predstavlja točka
b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu
podatkov. Obdelava tovrstnih podatkov je namreč potrebna za izvajanje nalog, povezanih z javnim razpisom
(kot so preverba in ocenjevanje vloge, komunikacija z
upravičencem, izdaja sklepa o izbiri in s tem zamejeni
združljivi nameni naknadne obdelave), torej nalog, ki se
izvajajo na zahtevo upravičenca pred potencialno sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju, ob njegovi prijavi na
zadevni javni razpis, oziroma v nadaljnje, ob izvajanju
tovrstne pogodbe.
Zagotovitev osebnih podatkov v kontekstu prijaviteljeve vloge in prijave na zadevni javni razpis oziroma
pripadajočih dokazil, je obveznost, ki je potrebna za
sklenitev pogodbe o sofinanciranju. Morebitne posledice, če se tovrstni podatki ne zagotovijo, torej če se odda
prijava in vloga, ki je pomanjkljiva, ker ne vsebuje določenih osebnih podatkov, ki bi bili z vidika presoje vloge
oziroma prijave nujni, je izdaja sklepa o neizbiri, oziroma
formalno zavrženje vloge. Prijavitelj je lahko, skladno s
pravili postopka javnega razpisa pozvan, da svojo pomanjkljivo prijavo oziroma vlogo ustrezno dopolni.
Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, bo upravičenec zavezan k posredovanju osebnih podatkov v okviru
zahtevkov in pripadajočih dokazil oziroma drugih gradiv
na podlagi pogodbene obveznosti upravičenca, pri čemer bo neizpolnjevanje te pogodbene obveznosti lahko
privedlo do tega, da zahtevki ne bodo mogli biti plačani
oziroma, v izjemnih primerih, celo do odstopa agencije
od pogodbe.
18. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spk@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja
najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu
http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Št. 6316-6/2021-1

Ob-1532/21

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
na podlagi 8. člena v zvezi s 185. členom Pravilnika o
postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in v zvezi s 15. členom Za-

kona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11,
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) ter ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo št. 4, 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, 63192/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5.
2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/201346 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018,
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z
dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018,
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z
dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019,
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z
dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019,
6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58, z
dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59, z dne 14. 9. 2020,
6319-2/2013-60, z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61, z
dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62, z dne 4. 1. 2021,
poglavje M – Znanstvene monografije (v nadaljevanju:
metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij
v letu 2021
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na
vseh znanstvenih področjih, in sicer:
A. – znanstvenih monografij slovenskih avtorjev
(imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s
spremno študijo in komentarjem;
– znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo
kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno
številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov
s spremno študijo in komentarjem;
B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev
v slovenski jezik;
C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
D. digitalnih izdaj monografij.
Znanstvena monografija iz tega javnega razpisa
je po uporabi definicije iz sprejetega in veljavnega dokumenta: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, pod oznako (2.01), publikacija, v kateri se znanstveno sistematično, izčrpno in
vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali
predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma
v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno
ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija
mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem uvrščamo
tudi znanstvene zemljevide. Znanstvenokritične izdaje
vira, ki zajemajo reprodukcijo, prepis ali prevod historičnega vira, uvrščamo v tip 2.28, znanstvene slovarje,
enciklopedije ali leksikone pa v tip 2.26 ali 2.27. Zbornikov s konferenc, zaključnih in drugih poročil o delu na
raziskovalnih nalogah in projektih ipd. (četudi v vezani
obliki) ne uvrščamo v ta tip. Prav tako sem ne uvrščamo
doktorskih disertacij, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev/sprememb. O izjemah odloča za znanost pristojna
državna institucija.
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Agencija ne sofinancira:
– ponatisov znanstvenih monografij;
– ponatisov doktorskih in magistrskih del;
– zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah, kongresih, simpozijih in kolokvijih;
– končnih in drugih poročil o rezultatih raziskav;
– učbenikov, priročnikov in katalogov;
– avtorskih honorarjev avtorjev znanstvenih monografij.
Agencija posameznemu prvemu avtorju (kot je
opredeljen v točki 7.1. javnega razpisa) sofinancira eno
znanstveno monografijo. V primeru, da bo oddana prijava za posameznega prvega avtorja, ki bo v drugi prijavi
prav tako naveden kot prvi avtor, se bo moral opredeliti,
katera prijava se upošteva; v nasprotnem primeru bo
agencija upoštevala prijavo z višjimi zaprošenimi sredstvi. Posamezni prvi avtor oziroma (so)avtor lahko pri
več prijavah nastopa kot (so)avtor.
3. Cilji javnega razpisa
Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij
s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter
način za porabo dodeljenih sredstev
Vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za
leto 2021 znaša predvidoma 440.000,00 EUR.
Javni razpis bo realiziran v okviru proračunskih
možnosti. Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo
sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco
RO pri agenciji;
– društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti;
– založbe na področju Republike Slovenije in v
zamejstvu, pri čemer se za založbe štejejo fizične ali
pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost založništva
(šifra kategorije po SKD J58) ali imajo v aktu o ustanovitvi opredeljeno, da opravljajo navedeno dejavnost.
Kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v
javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne
evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Pogoji za prijavitelja
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– znanstvena monografija mora biti recenzirana z
dvema znanstvenima recenzijama;
– znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom
recenzenta (v primeru, da je znanstvena monografija
do seznanitve prijaviteljev z rezultati javnega razpisa
že izšla, se znanstvena recenzija z imenom in priimkom
recenzenta vloži v znanstveno monografijo);
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– znanstvena monografija mora biti urejena in
opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih
in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki
Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen
CIP in ISBN-številko oziroma vse potrebne elemente za
njuno pridobitev);
– finančna konstrukcija znanstvene monografije
mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki
in odhodki znanstvene monografije enaki;
– prijavitelj za isti namen in isto znanstveno monografijo še ni sofinanciran iz državnega proračuna na
podlagi drugih javnih razpisov;
– prijavitelj ne bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis« (velja za gospodarske
družbe);
– prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev
oziroma sredstev iz drugih virov;
– za posamezno znanstveno monografijo lahko prijavitelj na ta javni razpis odda samo eno prijavo;
– znanstveno monografijo oziroma prevod znanstvene monografije mora prijavitelj dostaviti agenciji do
31. 3. 2022;
– finančno poročilo mora prijavitelj dostaviti do
31. 3. 2022. Finančno poročilo se izpolni na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
Pri prevodu znanstvene monografije tujega avtorja
v slovenski jezik se upoštevajo že objavljene recenzije v
publikaciji. Če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, objavljenih recenzij nima, prijavitelj
prijavi priloži dve znanstveni recenziji.
6.2. Pogoji za recenzenta znanstvene monografije
Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru
vede prijavljene znanstvene monografije in habilitacijo
v predavateljski naziv (docent, izredni profesor ali redni
profesor) oziroma ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik).
Recenzent znanstvene monografije z izjavo zagotovi, da je monografija znanstveno delo.
Recenzent znanstvene monografije ne sme biti v
navzkrižju interesov z avtorjem znanstvene monografije. Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se
navzkrižje interesa recenzenta znanstvene monografije
upošteva v zvezi z vsemi avtorji znanstvene monografije.
Za navzkrižje interesa se upošteva definicija drugega, tretjega in četrtega odstavka 229. člena pravilnika
o postopkih, ki določa, da za navzkrižje interesa velja neposredno sorodstveno razmerje (zakonec, otroci,
posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski
skupnosti), neposredno zaposlitveno razmerje (članstvo
iste programske, projektne skupine ali raziskovalne skupine), neposredno raziskovalno sodelovanje (skupni
znanstveni proizvod v zadnjih treh letih, pri čemer se
uredništvo ne šteje kot navzkrižje interesov).
Recenzent znanstvene monografije na tem javnem
razpisu ne sme sodelovati s svojim predlogom raziskovalne dejavnosti (ne sme nastopati kot avtor znanstvene
monografije, glede katerega agencija izvaja ocenjevalni
postopek).
Znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom
recenzenta. Recenzenti znanstvene monografije nimajo
pristojnosti recenzentov iz 225. in 226. člena pravilnika o
postopkih in se zato njihovo ime in priimek lahko objavi.
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Podatki o recenzentih znanstvenih monografij in
znanstvene recenzije so sestavni del prijavne dokumentacije.
7. Ocenjevanje prijav
7.1. Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, kriteriji ocenjevanja in točkovanje
Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo s sklepom
imenuje direktor. Število članov komisije določi direktor.
Člani so lahko zunanji ali zaposleni v agenciji. Komisijo
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev
pridobi mnenje članov strokovnih teles oziroma recenzentov agencije.
Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi dveh
kriterijev, in sicer:
– A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja),
– B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene
monografije.
Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja)
se uporablja kazalnik – Kakovost objav (ocena A1,
vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A", A' in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev
raziskovalne uspešnosti, kot izhaja iz Tabele 1. Za
ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju B.
Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije se uporablja kazalnik Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije (ocena A1, vključno
z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspe-

šnosti v obliki A", A' in A1/2), po metodologiji agencije
za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne
uspešnosti, kot izhaja iz Tabele 1. Agencija bo za izračun ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah
SICRIS (COBISS) na dan zaključka javnega razpisa.
Za slovenske avtorje in recenzente znanstvenih monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca pri
agenciji, strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih
teles oziroma recenzentov agencije oceno znanstvene
odličnosti poda na podlagi priloženih bibliografij avtorjev
in recenzentov. Za tuje avtorje znanstvenih monografij,
ki se prevajajo v slovenski jezik, strokovna komisija na
podlagi mnenja strokovnih teles oziroma recenzentov
agencije oceno znanstvene odličnosti poda na podlagi
priloženega izvirnika ali priloženih podatkov o izvirniku,
znanstvenih recenzij, osnutkov prevodov in treh navedenih avtorjevih znanstvenih del, razen v primeru, kadar
zaradi časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih
del avtorja ni mogoče pridobiti. V primeru, kadar zaradi
časovne oddaljenosti ali drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče pridobiti, strokovna komisija na podlagi
mnenja strokovnih teles oziroma recenzentov agencije
pri delu ocene znanstvene odličnosti, namesto treh avtorjevih znanstvenih del, upošteva pomen znanstvene
monografije za slovenski znanstveni prostor in aktualnost
znanstvene monografije. Za tujega recenzenta znanstvene monografije strokovna komisija na podlagi mnenja
strokovnih teles oziroma recenzentov agencije oceno
znanstvene odličnosti poda na podlagi navedenih treh
najboljših recenzentovih znanstvenih del.

Tabela 1: Kriteriji za ocenjevanje prijav za znanstvene monografije in največje število točk za posamezni kriterij
Kriterij

A. Znanstvena odličnost
raziskovalca (avtorja)

B. Znanstvena odličnost
recenzenta

Kazalnik (ocena)

Kazalnik (ocena)

Točke

avtor/recenzent ima
evidenčno številko
raziskovalca pri agenciji

avtor/recenzent nima evidenčne
številke raziskovalca pri agenciji

Kakovost objav:
– ocena A1, vključno z ločeno
obravnavo nadpovprečne
znanstvene uspešnosti v
obliki A", A‘ in A1/2

Kakovost objav:
– slovenski avtor (ocena na
podlagi bibliografije avtorja),
– tuji avtor (ocena na podlagi
0,00–30,00
izvirnika ali podatkov o izvirniku,
znanstvenih recenzij, osnutkov
prevodov in navedenih treh
znanstvenih del)

4,00 ≤ A1 ≤ 7,00

4,00–7,00

30,00

1,00 ≤ A1 < 4,00

1,00–3,99

20,00

0,00 < A1 < 1,00

0,01–0,99

10,00

A1 = 0,00

0,00

0,00

Znanstvena odličnost
recenzenta znanstvene
monografije:
– ocena A1, vključno z ločeno
obravnavo nadpovprečne
znanstvene uspešnosti v
obliki A", A' in A1/2

Znanstvena odličnost
recenzenta znanstvene
monografije:
– slovenski recenzent (ocena na
0,00–30,00
podlagi bibliografije recenzenta),
– tuji recenzent (ocena na
podlagi navedenih treh najboljših
znanstvenih del)

4,00 ≤ A1 ≤ 7,00

4,00–7,00

30,00

1,00 ≤ A1 < 4,00

1,00–3,99

20,00

0,00 < A1 < 1,00

0,01–0,99

10,00

A1 = 0,00

0,00

0,00
Možno število točk 60,00
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Skupna ocena je sestavljena iz vsote točk po
kriteriju A (možnih 30,00 točk) in kriteriju B (možnih
30,00 točk), razen v primeru, ko je število točk pri enem
od kriterijev enako 0,00 točk, je tudi skupna ocena enaka 0,00 točk. Vse ocene se določijo za obdobje zadnjih
5 let. Upoštevajo se reference znanstvene odličnosti
avtorja in recenzentov na dan zaključka javnega razpisa.
Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se
za ocenjevanje znanstvene odličnosti avtorja po kriteriju A upoštevajo samo točke prvega avtorja, ki izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Prvi
avtor je tako tisti, ki prvi iz seznama, ki ga je prijavitelj
navedel v prijavnem obrazcu, izkazuje bibliografske
kazalnike v sistemu SICRIS (ima evidenčno številko
raziskovalca pri agenciji). Za ocenjevanje znanstvene odličnosti recenzenta po kriteriju B se pri oceni
upoštevajo točke dveh recenzentov, ki ju je prijavitelj
navedel v prijavnem obrazcu in izkazujeta bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS (imata evidenčno
številko raziskovalca pri agenciji). Upošteva se izračun povprečja točk (in ne povprečja ocen) prvih dveh
recenzentov. Vsakemu avtorju/recenzentu se najprej
dodeli ocena (0,00–7,00), na podlagi katere se dodeli
točke (0,00–30,00) skladno z določili iz Tabele 1 v
točki 7.1. javnega razpisa.
7.2. Uvrstitev v kategorije glede na dosežene točke
Posamezna prijava lahko doseže največ 60,00 točk.
Na podlagi doseženih točk se prijavo uvrsti v eno od treh
kategorij, in sicer:
– I. kategorija: prijave, ocenjene nad 30,00 in do
60,00 točk;
– II. kategorija: prijave, ocenjene med 21,00 in
30,00 točkami;
– III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot
21,00 točkami.
Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje,
in sicer:
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– I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede
na izračunani sofinancirani znesek;
– II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na
izračunani sofinancirani znesek.
Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranja.
7.3. Normativi za izračun zneska sofinanciranja
Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:
Tabela 2: Vrste stroškov

Vrednost na enoto v EUR:

(A) tisk in vezava

0,20 EUR na avtorsko
polo (a)
(B) oblikovanje in računalniški 30 EUR na avtorsko
prelom
polo (b)
(C) lektoriranje
40 EUR na avtorsko
polo (c)
(D) stroški prevoda
270 EUR na avtorsko
monografije tujega avtorja
polo (d)
v slovenski jezik
(E) stroški prevoda
350 EUR na avtorsko
monografije slovenskega
polo (e)
avtorja v tuj jezik
(F) lektoriranje prevoda
60 EUR na avtorsko
monografije slovenskega
polo (f)
avtorja (v tujem jeziku)
Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov s
presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilustrativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni obseg
izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 10
strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani formata
a4 kot obseg ene avtorske pole.
7.4. Izračun zneska sofinanciranja
Znesek sofinanciranja se izračuna na naslednji način:

Tabela 3: Formule za izračun zneska sofinanciranja
A. znanstvena monografija

B. prevod monografije tujega avtorja v slovenski jezik
C. prevod monografije slovenskega avtorja v tuj jezik

D. digitalna izdaja znanstvene monografije

((št. avtorskih pol × naklada × a) +
(št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč %
delež kategorije
((št. avtorskih pol × d) × 70 %) x pripadajoč % delež
kategorije
((št. avtorskih pol × e) × 70 %) x pripadajoč %
delež kategorije
ali
((št. avtorskih pol × f) × 70 %) x pripadajoč %
delež kategorije
((št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč %
delež kategorije

Opomba: Vrednost a, b, c, d, e, f pri formulah je določena v Tabeli 2 v točki 7.3.
Agencija sofinancira izdaje znanstvenih monografij
v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega
do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša
največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografijo.
Višina zneska sofinanciranja je odvisna od uvrstitve
v kategorijo (I. in II.), naklade, obsega znanstvene monografije (v avtorskih polah) ter razpoložljivih finančnih
sredstev, namenjenih javnemu razpisu.
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Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posamezno prijavo:
a) agencija najprej za vse prijave izračuna zneske
sofinanciranja po formulah iz Tabele 3 iz prvega odstavka točke 7.4.; v primeru, da je izračunan znesek
sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od zneska
zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni
vlogi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a)
tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se
upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a)
tega odstavka oziroma
b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja
iz točke a) tega odstavka višji od 8.000,00 EUR, se upošteva znesek 8.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan
znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od
8.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;
c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitev iz točke b) tega odstavka
določi upoštevan znesek sofinanciranja;
d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega
razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže
razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upoštevani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z
obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1. 1.
2021 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega v
tem javnem razpisu.
Agencija bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:
a) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov
s spremno študijo in komentarjem: stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo
(stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški
lektoriranja.
b) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev v
slovenski jezik: stroški prevajanja.
c) prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik: stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v
tujem jeziku.
d) digitalna izdaja monografije: stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.
Agencija v primeru prijave prevoda znanstvene monografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira
prevod le v en tuji jezik. Če je prijavljeni prevod znanstvene monografije slovenskega avtorja že preveden v
tuji jezik, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda.
9. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji
strokovna komisija izdela predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav za sofinanciranje
znanstvenih monografij in ga posreduje Znanstvenemu
svetu agencije v obravnavo in potrditev. Na podlagi
predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije o izboru
prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu
2021 direktor sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav.
10. Odprti/prosti dostop
Izdajatelji znanstvenih monografij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v letu 2021 prejemniki nacionalnih
javnih sredstev, si morajo prizadevati zagotoviti izdajo
znanstvenih monografij v poslovnem modelu, ki omogoča odprti dostop do celotnih besedil sofinanciranih
digitalnih znanstvenih monografij, upoštevajoč Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in
raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020.
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Prijavitelji morajo zagotovili prost dostop do splet
nih izdaj sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij.
11. Način, oblika in rok za oddajo prijav
I. Tiskana prijava
a) Tiskana prijava mora vsebovati oziroma jo sestavljajo:
– prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2021;
– digitalno različico znanstvene monografije
(z vsemi prilogami) na elektronskem nosilcu podatkov v formatu PDF (ne velja za prevode tujih avtorjev
v slovenski jezik oziroma za že natisnjene monografije
(v zadnjem primeru se priloži izvod));
– pri znanstvenih prevodih tujih avtorjev v slovenski jezik je potrebno priložiti izvirnik tujega avtorja
ali podatke o izvirniku, znanstvene recenzije, osnutek
prevoda, ki mora biti opremljen s podatki in referencami
prevajalca; če izvirnika tujega avtorja ni možno priložiti,
mora prijavitelj v prijavi navesti avtorjeve podatke, naslov in jezik izvirnika, iz katerega se prevaja, leto in kraj
izida ter ime založbe; če tuja znanstvena monografija,
ki se prevaja v slovenski jezik, že ima objavljene znanstvene recenzije, se te upoštevajo;
– za že natisnjene znanstvene monografije slovenskih avtorjev (v letu 2021) je potrebno priložiti izvod
izvirnika;
– pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru
prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v
program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
– dve podpisani recenziji z imenom in priimkom
recenzenta znanstvene monografije;
– podpisana izjava recenzenta (izjava, da izpolnjuje zahtevane pogoje za znanstvenega recenzenta, izjava o nepristranskosti, izjava o ravnanju z dokumenti in
izjava, da je recenzirana monografija znanstveno delo
(obrazec ARRS-ZM-JR-REC-IZJ-2021));
– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«
ARRS-MS-JR-DP-2021 (izjava je obvezna le, če je
prijavitelj gospodarska družba);
– v primeru, da je prijavitelj založba in da nima registrirane dejavnosti založništva (šifra kategorije po SKD
J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi, iz
katerega je razvidno, da opravlja založniško dejavnost.
b) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2021« ter
z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do
vključno petka, 16. 4. 2021, do 14. ure. Kot pravočasne
se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto iz
Slovenije in tujine, s poštnim žigom – 16. 4. 2021 do
14. ure. V vsaki ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni
razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2021« je lahko le ena prijava. Prijavitelj,
ki prijavlja več znanstvenih monografij, mora vsako
prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici.
II. Elektronska prijava
Prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2021 mora
prijavitelj poslati v enem izvodu tudi v elektronski obliki
na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si, pri
čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektronske
oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format
Word, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom
ARRS-ZM-JR-Prijava-2021-Priimek.doc, kjer je Priimek priimek prvega avtorja znanstvene monografije,
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posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenemonografije@arrs.si do vključno petka, 16. 4. 2021,
do 14. ure.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v navedenem roku oddane v obeh oblikah – tiskani in elektronski.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo
na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu.
Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno
priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
12. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 20. 4. 2021 ob 9. uri v prostorih
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.
si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta
30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386/1/400-59-73,
e-pošta: bojan.volf@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-6/2021-3

Ob-1533/21

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju:
Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11,
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19 v nadaljevanju: Zakon); Metodologije ocenjevanja prijav za razpise
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z
dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z
dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018,
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019,
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z
dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019,
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020,
6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z
dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020,
6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62 z
dne 4. 1. 2021; v zvezi z Dogovorom o multilateralni vodilni agenciji (Multilateral lead Agency Agreement (MLA),
št. 020-5/2020-1 objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov
Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České
Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave,
kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega
ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v
okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave),
ki je bil na javnem razpisu Grantová Agentura České Republiky (v nadaljevanju: GAČR) (gl. povezavo)
kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in
predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem
raziskovalnem projektu Weave sodelujeta češki in slovenski vodja raziskovalnega projekta (v nadaljevanju:
dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko
sodelujejo tudi avstrijski (FWF), luksemburški (FNR),
nemški (DFG), poljski (NCN) ali švicarski (SNSF) vodja
projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
(v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci,
ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in
s predpisi ARRS.
Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
4. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje
mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z
vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte skladno z
dogovorom o multilateralni vodilni agenciji Weave. Na
raziskovalnih projektih Weave, poleg ARRS sodelujejo
tudi: GA ČR (Grantová Agentura České Republik, Češka), FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung, Avstrija), FNR (Fonds National de la Recherche, Luxemburg), DFG (German Research Foundation, Nemčija), NCN (National Science Centre) in SNSF
(Swiss National Science Foundation, Švica).
5. Pogoji javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen
subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev
pri ARRS. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima
evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec
ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži

487

Stran

488 /

Št.

31 / 5. 3. 2021

Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in
vodja raziskovalnega projekta.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo,
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom
javnega razpisa (CI).
Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen)
morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice,
pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in
razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je
lahko največ tri leta.
(6) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno.
(7) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis,
ki ga objavi GA ČR. Slovenski in češki del, v primeru
tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi avstrijski,
luksemburški, nemški, poljski ali švicarski del skupnega
raziskovalnega projekta, morata/jo biti ozko povezana/i
in komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed
strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora
izpolnjevati pogoje pri GA ČR.
(8) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o
državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti
predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2021.
5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki
na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo le z 0 urami.
(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno
številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev).
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(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO
oziroma register zasebnih raziskovalcev ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj
s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem
letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni
projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri GA ČR pozitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije
morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega
raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni
dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da raziskovalni projekt sprejmejo v sofinanciranje vse
sodelujoče partnerske agencije.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede
izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka točke 5.1.
predmetnega javnega razpisa, s strani GA ČR pridobi
ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se
prijava zavrne.
5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne
dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne
skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru
neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju
raziskovalne dejavnosti ne sklene.
6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.
Vodja češkega dela raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega
raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo avstrijskega, luksemburškega, nemškega, poljskega ali švicarskega dela
raziskovalnega projekta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z določili GA ČR in jo
odda na javnem razpisu GA ČR. Vodja slovenskega dela
raziskovalnega projekta odda prijavo na zadevni javni
razpis, ki vključuje povzetek vsebine prijave skupnega
raziskovalnega projekta, pri čemer izpolni prijavno vlogo
ARRS-WEAVE-2021-Pr.doc. Prijavitelj na isti elektronski
naslov, ki je naveden pod točko 11.2. zadevnega javnega razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila
oddana na razpis GA ČR.
Ocenjevalni postopek bo vodila GA ČR. ARRS na
podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o
vodilni agenciji Multilateral Lead Agency Agreement,
št. 020-5/2020-1 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu GA ČR v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče
partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja GA ČR obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji
posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih GA ČR predlaga v sofinanciranje,
obravnava Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje
v odločitev direktorju ARRS. ZSA pri odločitvi upošteva,
da se v sofinanciranje lahko uvrstijo samo prijave, ki jih
v sofinanciranje sprejmejo vse sodelujoče partnerske
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agencije. Prijave za katere vse sodelujoče partnerske
agencije še niso podale soglasja k sofinanciranju, ZSA
uvrsti na predlog finančno ovrednotenega seznama prijav pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen s
pridobitvijo soglasja partnerskih agencij. Direktor ARRS
na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda
prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa: ARRS bo skladno z notranjimi smernicami Weave in ob upoštevanju proračunskih možnosti v
sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih
dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo
predmet ocenjevalnega postopka pri GA ČR in jih bodo vse
sodelujoče partnerske agencije sprejele v sofinanciranje.
Slovenski del skupnega dvostranskega ali tristranskega
raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih
v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se izvede
po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav raziskovalnih projektov. Obseg
finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta
polne zaposlitve za posamezno leto.
8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena
pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s
katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge
pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o
normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,
15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).
9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
V skladu z določili veljavne nacionalne strategije
odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov morajo biti vse recenzirane znanstvene
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta,
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter
številko raziskovalnega projekta.
Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja raziskovalnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti
posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena raziskovalnemu projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne
skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS,
faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije,
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARRS
in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu
SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati.
Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora
ostati aktivna še pet let po zaključku raziskovalnega
projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča
v vmesnem in zaključnem poročilu.
10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in
dokument:
1. ARRS-WEAVE-2021;
2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne številke raziskovalca);
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3. ARRS-DP-LA-2021 (ko v prijavi kot izvajalec
raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).
11. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-2021. Prijava na javni
razpis se lahko odda na način določen v točki 11.1. ali
na način določen v točki 11.2.
11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na
obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-2021 na elektronska poštna naslova: WEAVE.GACR@arrs.si in
GlavnaPisarna@arrs.si.
Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima
podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena
oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter oddana
na elektronski poštni naslov: WEAVE.GACR@arrs.si do
vključno 8. 4. 2021 do 15. ure.
Prijava se na elektronski naslov: WEAVE.GACR@
arrs.si odda tudi na obrazcu ARRS-WEAVE-2021-Pr.
doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa
in digitalno podpisana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa
prijavitelj na elektronski poštni naslov: WEAVE.GACR@
arrs.si odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana
na razpis GAČR.
11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in
odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
elektronski poštni naslov: WEAVE.GACR@arrs.si na
obrazcu ARRS-WEAVE-2021-Pr.doc, kjer je Pr priimek
vodje raziskovalnega projekta in v tiskani obliki, ki mora
biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo
GAČR« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS do
vključno 8. 4. 2021 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
najkasneje do 8. 4. 2021 do 15. ure (poštni žig).
V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa
prijavitelj na elektronski poštni naslov: WEAVE.GACR@
arrs.si odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana
na razpis GAČR.
11.3. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v
celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec v predpisani obliki in je oddana na predpisan način (točka 11.1.
– elektronska; točka 11.2. – elektronska in tiskana) ter
vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni
razpis.
Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje
prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, ki bodo oddane na način, ki je določen v
točki 11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija
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za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila
prijaviteljem. Če iz ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.
Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s
Pravilnikom o postopkih.
12. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo
predvidoma 14. 4. 2021 ob 10. uri v prostorih ARRS.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71,
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-8/2021-3
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju:
Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11,
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19 v nadaljevanju: Zakon); Metodologije ocenjevanja prijav za razpise
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z
dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z
dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018,
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019,
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z
dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019,
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020,
6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z
dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020,
6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62 z
dne 4. 1. 2021; v zvezi z Dogovorom o multilateralni vodilni agenciji (Multilateral lead Agency Agreement (MLA),
št. 020-5/2020-1 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov
Weave, kjer SNSF (Swiss National Science
Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih

ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave,
kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje
v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis),
je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali
tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru
sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil
na javnem razpisu Swiss National Science Foundation
(v nadaljevanju: SNSF) (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem
projektu Weave sodelujeta švicarski in slovenski vodja
raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: dvostranski
raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi
avstrijski (FWF), valonski (FNRS), flamski (FWO), češki
(GAČR), hrvaški (HRZZ), luksemburški (FNR), nemški
(DFG) ali poljski (NCN) vodja projekta (v nadaljevanju:
tristranski raziskovalni projekt).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
(v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci,
ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in
s predpisi ARRS.
Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne
projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni
agenciji Weave. Na raziskovalnih projektih Weave, poleg ARRS sodelujejo tudi: SNSF (Swiss National Science Foundation), FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija), FNRS (Fund for
Scientific Research, Belgija), FWO (The Research Foundation – Flanders; Belgija), GA ČR (Grantová Agentura České Republik, Češka), HRZZ (Hrvatska zaklada za
znanost, Hrvaška), FNRS (Fonds National de la Recherche, Luxemburg), DFG (German Research Foundation,
Nemčija) in NCN (National Science Centre, Poljska).
5. Pogoji javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen
subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev
pri ARRS. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima
evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec
ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži
Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in
vodja raziskovalnega projekta.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki
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so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila
podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in
evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa
(A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah
SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).
Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen)
morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice,
pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in
razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je
lahko največ tri leta.
(6) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega
raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR
letno.
(7) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega
raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki
ga objavi SNSF. Slovenski in švicarski del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi del skupnega
raziskovalnega projekta partnerskih agencij, morata/jo biti
ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna
prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega
projekta mora izpolnjevati pogoje pri SNSF.
(8) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o
državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti
predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2021.
5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki
na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo le z 0 urami.
(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno
številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev).
(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO
oziroma register zasebnih raziskovalcev ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj
s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem
letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
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(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni
projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri SNSF pozitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije
morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega
raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni
dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da raziskovalni projekt sprejmejo v sofinanciranje vse
sodelujoče partnerske agencije.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede
izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka točke 5.1.
predmetnega javnega razpisa, s strani SNSF pridobi
ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se
prijava zavrne.
5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne
dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne
skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru
neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju
raziskovalne dejavnosti ne sklene.
6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.
Vodja švicarskega dela raziskovalnega projekta v
sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega
raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo avstrijskega, valonskega,
flamskega, češkega, hrvaškega, luksemburškega, nemškega ali poljskega dela raziskovalnega projekta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu z
določili SNSF in jo odda na javnem razpisu SNSF. Vodja
slovenskega dela raziskovalnega projekta odda prijavo
na zadevni javni razpis, ki vključuje povzetek vsebine
prijave skupnega raziskovalnega projekta, pri čemer
izpolni prijavno vlogo ARRS-WEAVE-2021-Pr.doc. Prijavitelj na isti elektronski naslov, ki je naveden pod točko
11.2. zadevnega javnega razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis SNSF.
Ocenjevalni postopek bo vodila SNSF. ARRS na
podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o
vodilni agenciji Multilateral Lead Agency Agreement,
št. 020-5/2020-1 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče
partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja SNSF obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji
posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih SNSF predlaga v sofinanciranje,
obravnava Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje
v odločitev direktorju ARRS. ZSA pri odločitvi upošteva,
da se v sofinanciranje lahko uvrstijo samo prijave, ki jih
v sofinanciranje sprejmejo vse sodelujoče partnerske
agencije. Prijave za katere vse sodelujoče partnerske
agencije še niso podale soglasja k sofinanciranju, ZSA
uvrsti na predlog finančno ovrednotenega seznama prijav pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen s
pridobitvijo soglasja partnerskih agencij. Direktor ARRS
na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda
prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa: ARRS bo skladno z notranjimi smernicami Weave in ob upoštevanju proračunskih možnosti v
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sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih
dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki
bodo predmet ocenjevalnega postopka pri SNSF in jih
bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v sofinanciranje. Slovenski del skupnega dvostranskega ali
tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen
raziskovalni projekt ne sme presegati 100.000 EUR
letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE)
po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta
polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav
raziskovalnih projektov. Obseg finančnih sredstev se
usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve
za posamezno leto.
8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena
pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s
katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge
pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o
normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,
15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).
9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
V skladu z določili veljavne nacionalne strategije
odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov morajo biti vse recenzirane znanstvene
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta,
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter
številko raziskovalnega projekta.
Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja raziskovalnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti
posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena raziskovalnemu projektu ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne
skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS,
faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije,
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARRS
in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu
SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati.
Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora
ostati aktivna še pet let po zaključku raziskovalnega
projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča
v vmesnem in zaključnem poročilu.
10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in
dokument:
1. ARRS-WEAVE-2021;
2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne številke raziskovalca);
3. ARRS-DP-LA-2021 (ko v prijavi kot izvajalec
raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).
11. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-2021. Prijava na javni
razpis se lahko odda na način določen v točki 11.1. ali
na način določen v točki 11.2.
11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
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Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na
obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-2021 na elektronska poštna naslova: WEAVE.SNSF@arrs.si in GlavnaPisarna@arrs.si.
Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima
podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena
oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter oddana
na elektronski poštni naslov: WEAVE.SNSF@arrs.si do
vključno 1. 4. 2021 do 15. uri oziroma v drugem roku do
1. 10. 2021 do 15. ure.
Prijava se na elektronski naslov: WEAVE.SNSF@
arrs.si odda tudi na obrazcu ARRS-WEAVE-2021-Pr.
doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa
in digitalno podpisana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa
prijavitelj na elektronski poštni naslov: WEAVE.SNSF@
arrs.si odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana
na razpis SNSF.
11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in
odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
elektronski poštni naslov: WEAVE.SNSF@arrs.si na
obrazcu ARRS-WEAVE-2021-Pr.doc, kjer je Pr priimek
vodje raziskovalnega projekta in v tiskani obliki, ki mora
biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo
SNSF« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS do
vključno 1. 4. 2021 do 15. ure oziroma v drugem roku
do 1. 10. 2021 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
najkasneje do 1. 4. 2021 do 15. ure oziroma v drugem
roku do 1. 10. 2021 do 15. ure (poštni žig).
V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa
prijavitelj na elektronski poštni naslov: WEAVE.SNSF@
arrs.si odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana
na razpis SNSF.
11.3. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v
celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec v predpisani
obliki in je oddana na predpisan način (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2. – elektronska in tiskana) ter vsebuje
vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis.
Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem.
Prijave, ki bodo oddane na način, ki je določen v točki
11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za
odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila
prijaviteljem. Če iz ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.
Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s
Pravilnikom o postopkih.
12. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo
predvidoma 7. 4. 2021 ob 10. uri oziroma v drugem roku
7. 10. 2021 ob 10. uri v prostorih ARRS.
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13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-1497/21
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju
stroškov tiska prevodov v tuje jezike za leto 2021 (v
nadaljevanju: JR3–TRUBAR–2021).
Celotna dokumentacija poziva je na voljo na spletni
strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave
obvestila v Uradnem listu RS dne 5. 3. 2021 in traja do
23. 4. 2021.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1498/21
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o
strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni
razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih
seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike
za leto 2021 (v nadaljevanju: JR4-PS-2021).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 5. 3. 2021 in se izteče
dne 9. 4. 2021.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1499/21
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika
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o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju
prevodov v tuje jezike za leto 2021 (v nadaljevanju:
JR5–P–2021).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 5. 3. 2021 in se izteče
dne 9. 4. 2021.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1500/21
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto
2021 (v nadaljevanju: JR6–INJ–2021).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 5. 3. 2021 in se izteče
dne 23. 4. 2021.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 6102-1/2021-7, 6102-2/2021-7

Ob-1496/21

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 dejavnosti objavlja
obvestilo
o odprtju dveh javnih razpisov za sofinanciranje
kulturnih programov/projektov na območju
Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča zainteresirane prijavitelje, da s 5. marcem 2021 odpira javni
programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ki jih bo v letu
2021 sofinanciral javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (razpis Slovenj Gradec-PrP-2021)
ter javni razpis za izbor kulturnih programov/projektov
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju
Občine Mislinja, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis
Mislinja-PrP-2021).
Razpisa bosta trajala od 5. 3. 2021 do 5. 4. 2021.
Besedili razpisov, merila in prijavni obrazci bodo
objavljeni z dnem odprtja razpisa na spletni strani JSKD
(www.jskd.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 410-0002/2021-3

Ob-1470/21

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Divača v obdobju 2014–2020 (Uradno
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glasilo slovenskih občin št. 18/14 in 29/15), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2021
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2021), Zakona o
spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
in odločitve Komisije za izpeljavo postopka javnega
razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2021, Občina Divača
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja
zaposlovanja v Občini Divača za leto 2021
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača, in sicer:
– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela
stroškov dela (Ukrep 2) in
– sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).
3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati
Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno
enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka,
Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in zaposlujejo za namen
opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju
navedenih občin,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v
likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji in
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Divača,
– so v letu razpisa zaposlili brezposelne osebe za
polni delovni čas za najmanj eno leto ali bodo v roku
30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlili
brezposelno osebo za polni delovni čas za najmanj eno
leto. Oseba, ki se zaposli, mora biti državljan Republike
Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju Občine
Divača in je prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni:
a. prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva,
b. prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo,
c. prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za
nabavo vozil za cestni prevoz.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Divača,
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– so v letu razpisa najmanj en mesec pred oddajo
vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pa še niso v letu razpisa odprli dejavnosti
in so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in bodo v roku najkasneje 30 dni od prejema
sklepa o odobritvi sredstev realizirali samozaposlitev,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Divača.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen,
Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper vsaj eno leto pred oddajo vloge na
javni razpis,
– najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o
odobritvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe oziroma
so to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas
za najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača
in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece
pred oddajo vloge.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj
eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, oziroma kot zaposlena oseba
če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni
gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112,
oziroma 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Divača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju
Občine Divača),
– dejavnost se mora izvajati na območju Občine
Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve,
– najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o
odobritvi sredstev realizira samozaposlitev ali pa je v
letu razpisa že realiziral samozaposlitev pod pogojem,
da je bil pred tem najmanj en mesec prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2021, ki
je na razpolago na proračunski postavki 10039001 –
Povečanje zaposljivosti (10000200 – Subvencioniranje
delovnih mest – tekoče leto) znaša 11.300,00 EUR, od
tega za:
– Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni
višini 5.650,00 EUR in
– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni
višini 5.650,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški sofinanciranja
Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije po pomoči »de minimis«
(OJ L352/2013).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zad
njih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen
pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem
tovornem prevozu pa znaša zgornja dovoljena meja po-
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moči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih
točk tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako velja za enotno podjetje.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
izjavo o:
– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
tudi seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan.
Upravičeni stroški sofinanciranja za Ukrep 2 –
spodbujanje novih zaposlitev so stroški za kritje dela
stroškov plač.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo
samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem
dejavnosti, in sicer: kritje obveznih prispevkov za socialno varnost, računovodskih storitev, nakup obratovalnih
sredstev, svetovalne storitve in druge materialne stroške
in storitve.
Višina sredstev sofinanciranja znaša:
– za Ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev
3.072,72 EUR ter
– za Ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev
3.072,72 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Možna je prerazporeditev sredstev med ukrepoma,
v kolikor bi na posameznem ukrepu ostala sredstva, na
drugem ukrepu pa bi primanjkovala sredstva (odvisno
od števila prispelih vlog za posamezen ukrep).
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec
v roku 20 dni od podpisa pogodbe predložiti naslednjo
dokumentacijo za izplačilo:
a. za Ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr.
M-1)
b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti, in sicer
dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr.
M-1).
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7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena (se priloži naknadno po zaprosilu naročnika),
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na
zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe
pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let,
– zaposlitev več oseb.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– starost samozaposlene osebe,
– stopnja invalidnosti,
– osebe, ki so težje zaposljive,
– število mesecev brezposelnosti,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na
podlagi meril pridobili najvišje število točk oziroma do
porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukrepe
se nahajajo v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na
spletni strani Občine Divača na naslovu www.divaca.si.
Rok za predložitev vlog je do petka, 17. 9. 2021.
8. Način prijave
Vlagatelji se prijavijo na javni razpis s pomočjo
obrazca »Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto
2021«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne
priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis,
obrazec za prijavo na razpis, izjave in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača:
http://www.divaca.si.
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis:
Ne odpiraj, vloga na javni razpis spodbujanje zaposlovanja v Občini Divača za leto 2021 – samozaposlitev
(če gre za samozaposlitev)
oziroma
Ne odpiraj, vloga na javni razpis spodbujanje zaposlovanja v Občini Divača za leto 2021 – nova zaposlitev
(če gre za zaposlitev brezposelne osebe).
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in
polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo
vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času
ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj
pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis.
Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno
prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v
8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku
8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko
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zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v
postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom
zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi
izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov finančnih pomoči in razdelitev
razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je
od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o
dodelitvi sredstev.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
10. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Z
izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska
ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.
Občina Divača
Št. 322-2/2021

Ob-1476/21

Na podlagi Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec
za leto 2021 (Uradni list RS, št. 199/20) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v
Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10)
objavlja MO Slovenj Gradec

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev
v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2021
Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v
Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2021.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti na območju
MO Slovenj Gradec,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini,
– da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa,
– da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva ter
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa.
Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine ter urejanja okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena ter
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Višina zagotovljenih proračunskih sredstev:
9.443,00 EUR.
Kriteriji in merila za izbor programov
Kriteriji in merila za izbor programov sofinanciranja
so opredeljeni v 12. členu Pravilnika o sofinanciranju
programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 20/10, z dne 12. 3. 2010).
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:

1) Število članov v društvu s plačano članarino
– do 50 članov
– od 51 do 100 članov
– 101 in več članov
– sekcija, ki deluje v okviru društva

– 5 točk
– 10 točk
– 15 točk
– 10 točk

2) Aktivnosti v razpisanem letu
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah – do 25 točk/predstavitev
v Sloveniji
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah – do 50 točk/predstavitev
v tujini
– izdajanje promocijskega materiala
– do 25 točk/prom. material
Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
– organizacija in izvedba raznih natečajev
– do 100 točk/projekt
– organiziranje oziroma sodelovanje pri projektih, ki pri skupni izvedbi povezujejo – do 100 točk/projekt
več turističnih in drugih društev ter drugih subjektov v občini in izven občine
Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje turističnih
produktov s področja rekreacijskih dejavnosti
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in ostalih tematskih poti
– urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov, vzdrževanje turistične
signalizacije …
– čistilne akcije

– do 50 točk/leto
– do 50 točk/leto
– do 25 točk/leto
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Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi, razstave ...)
– poldnevna prireditev
– celodnevna prireditev
– večdnevna prireditev
– etnografske, etnološke prireditve
– ostale prireditve
– društvo je organizator in izvajalec prireditve
– v okviru prireditev sodeluje več društev

– do 50 točk/prireditev
– do 100 točk/prireditev
– do 200 točk/prireditev
– do 100 točk/prireditev
– do 50 točk/prireditev
– do 100 točk/prireditev
– do 25 točk/prireditev

Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma
– delavnice za otroke in mladino

– do 25 točk/prireditev

Izobraževanje in usposabljanje kadrov za namene pospeševanja turizma
– organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev
– organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo na področje delovanja
društva
– oblikovanje nove turistične ponudbe (programov)
– Izobraževanje članov društva

– do 15 točk/delav., predav.
– do 50 točk/leto
– do 100 točk/leto
– do 25 točk/leto

Reference izvajalca
– sodelovanje pri projektih Mestne občine Slovenj Gradec v preteklem letu

Rok za predložitev in oddaja vloge: vlogo na razpis je potrebno oddati v vložišču ali poslati priporočeno
po pošti na naslov MO Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, najkasneje do torka, 30. 3. 2021.
Priporočena pošta je lahko do tega dne oddana na pošti.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– JR turistična društva 2021«. Na hrbtni strani kuverte
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa:
odpiranje vlog bo potekalo v roku 8 dni po končnem
datumu oddaje razpisne dokumentacije, prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku
30 dni po preteku roka za oddajo vlog.
Razpisna dokumentacija
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija so na voljo v turistični pisarni JZ SPOTUR, Glavni
trg 24, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-116, faks
02/88-12-117, e-naslov: tic@slovenjgradec.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.
slovenjgradec.si ali www.spotur.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 6100-007/2021

Ob-1494/21

Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16 in 61/17) ter Sklepa št.: 6100-0007/2021-1
o izvedbi javnega razpisa, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov
na področju kulture v letu 2021
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2021)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike
ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih
javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v
Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne
kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in razi
skovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.

– do 50 točk/projekt

Pomen in uporaba pojma kulturni projekt:
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena
celota (gledališka predstava, koncert, razstava, izdano
literarno delo in pdb.) in bo v celoti izveden v letu 2021.
Splošni cilji javnega razpisa so:
Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za mesto pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost
kulturnega dogajanja v občini na različnih področjih kulture in niso izključno komercialnega značaja.
2. Področje javnega razpisa
Sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov na področjih:
– vizualne umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– bralne kulture in literature,
– uprizoritvene umetnosti,
– filma, intermedijske in avdiovizualne ustvarjalnosti ter
– kulturno umetnostne dejavnosti.
3. Višina razpoložljivih sredstev in sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo
Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih sredstev za leto 2021. Predvidena razpoložljiva
sredstva znašajo 20.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja: Zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne more presegati 70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta. Višina
sofinanciranja projekta bo določena v znesku najvišje višine sofinanciranja, določene tudi procentualno glede na
skupno vrednost realiziranega projekta, na podlagi priloženih dokazil o realizaciji upravičenih stroškov projekta,
razvidnih iz začasnega oziroma končnega poročila.
V primeru, da je prijavitelj projekta fizična oseba,
pomeni višina odobrenega sofinanciranega zneska bruto znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripadajoči znesek akontacije dohodnine.
4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so
namenjena sofinanciranju izbranih projektov, in sicer
za njihovo izvajanje v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021.
5. Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lahko
podajo vloge za ta razpis, so nejavni zavodi, ustanove,
društva in zveze društev, ki delujejo na razpisanih kulturnih področjih. Prijavitelji so lahko tudi druge pravne
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osebe zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na
razpisanih področjih.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR-MOSG-KP2021:
1. Prijavitelj iz prvega stavka 5. točke je registriran
in deluje na področju kulturno-umetniške dejavnosti
na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kakovost
dosedanjega izvajanja kulturnih dejavnosti oziroma referenc oceni strokovna komisija.
2. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do
Mestne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze
v primeru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gradec za sofinanciranje kulturnih projektov pa
je izpolnil.
3. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v
postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije — ZintPK (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB in 158/20), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona.
4. Za isti projekt na javni razpis poda vlogo le en
prijavitelj.
5. Pri prijavi na javni razpis se upoštevajo vsebine,
navedene v točki 2.
6. Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.
6.2 Drugi pogoji in omejitve:
1. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta
ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov
Mestne občine Slovenj Gradec ali JSKD-ja, OI Slovenj
Gradec.
2. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o
prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec,
skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega
značaja in o varstvu osebnih podatkov.
3. Projekt sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa ter
izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2
tega razpisa.
4. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno
in razvidno vsebinsko koncipiran.
5. Projekt ima razviden časovni plan in načrtovane
učinke.
6. Projekt bo realiziran v letu tega javnega razpisa.
7. Projekt je izvedljiv — izvajalec ima potrebne
prostore in druga materialna sredstva, znanje in kadre
za izvedbo projekta.
8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno navesti vsebine projekta, ki jih izvaja izključno v lastni
produkciji, vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi
izvajalci in vsebine, za katere nudi samo tehnično, prostorsko in podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi
avtonomni izvajalci.
9. Projekt ima razdelan in uravnotežen finančni
načrt, z izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz
katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
zastavljenega projekta.
10. Predlagatelj projekta lahko sodeluje na tem
razpisu z enim projektom, lahko pa kot partner sodeluje
tudi v drugih projektih.
11. Prijavitelj bo, v primeru doseženega dogovora
o sofinanciranju, brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni izmed javnih prireditev občine, pri
čemer bo slednja krila morebitne dodatne materialne
stroške, ki bi pri tem nastali, v obdobju do 31. 12. 2021.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili
v vlogi.
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7. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri
aktivnostih, ki so neposredno povezane s projektom,
sprejetim v sofinanciranje in so v skladu s predmetom
in namenom razpisa.
Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOSG, morajo
biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja.
Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so
vezani izključno na izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja,
zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih
sofinancerjev projekta (prepoved dvojnega financiranja),
– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek,
pod pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški
nujno potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila,
– upravičen strošek je lahko tudi strošek za pogostitev udeležencev projekta oziroma prireditve, pod
pogojem, da je opredeljen v finančni strukturi v okviru
prijave in da ta strošek ne presega 5 % vrednosti projekta in da je iz dokazil razvidno, da se dokazila nanašajo na projekt in da
– časovno sovpadajo v časovnico projekta,
– upravičen strošek je lahko tudi prostovoljno delo
na osnovi določil Zakona o prostovoljstvu (Uradni list
RS, št. 10/11, 16/11 — popr. in 82/15) in področnih
podzakonskih aktov, pod pogojem:
– da je prijavitelj prostovoljsko delo in obseg prostovoljskega dela predvidel že v prijavi na javni razpis,
– da prijavitelj k zahtevku in poročilu o realizaciji
projekta priloži dokumentacijo o priglasitvi prostovoljskega dela (iz katerega je razvidno, da je bila priglasitev še pred pričetkom projekta) in poročilo o oprav
ljenem prostovoljstvu, skladno z določili zakonodaje.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo
breme, ki ga nosi izvajalec. Neupravičeni so naslednji
stroški:
– stroški za nakup opreme (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.) ali investicije,
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov,
popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja
osnovne dejavnosti prijavitelja (nematerialni stroški:
električne energije, telefon, internet, komunalna itd.),
– drugi stroški, ki jih prijavitelj v prijavi na javni
razpis ne predvidi.
Če bo Mestna občina Slovenj Gradec ugotovila, da
je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila odobrena za isti namen tudi iz drugih javnih virov financiranja,
se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec
pa bo dolžan Mestni občini Slovenj Gradec povrniti vsa
neupravičeno prejeta sredstva, s pripadajočimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
8. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne
občine Slovenj Gradec, bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov
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Merila za ocenjevanje in vrednotenje

Število točk

A

inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta

do 40 točk

B

predviden doseg projekta

do 10 točk

C

finančna konstrukcija projekta

do 10 točk

D

udeležba na občinskih, regijskih, državnih ali mednarodnih prireditvah

do 6 točk

E

aktualnost projekta za MOSG

do 20 točk

F

predviden način izvedbe projekta

do 6 točk

G

partnerstva v projektu

do 6 točk

H

spodbujanje prostovoljskega dela

do 2 točki

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni
predlagatelj, je 100 točk.
Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna
razpisna področja javnega razpisa JR–MOSG-KP2021
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje
možno število prejetih točk je 100. Sofinancirani bodo
tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi kriterijev prejeli najmanj 70 točk. Višina odobrenih
sredstev za kulturni projekt je odvisna od skupne višine
prejetih točk za posamezen kulturni projekt in razpolož
ljivih sredstev.
Komisija za kulturo si pridružuje pravico, da v okviru finančnih sredstev odobri manjše število projektov, ki
bodo dosegli najvišje število točk, ne glede na morebitno
doseganje najmanj 70 točk.
9. Razpisni rok: razpis se prične 5. 3. 2021 in se
zaključi 6. 4. 2021.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, poleg besedila razpisa
obsega:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– vzorec pogodbe (obrazec 2),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
– obvezne priloge (obrazec 4),
– obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
– merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
– obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(obrazec 1),
– vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh parafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig v
pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, da
se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
– ostale obvezne priloge (obrazec št. 4):
– Potrdilo o statusu – izpis iz Ajpesa (brez obrazca),
– Dokazilo o prostorskih sposobnostih (lastništvo,
najemna pogodba itd.) (brez obrazca),
– obrazec za kuverto, ki ga prilepite na kuverto
(obrazec 5).
Izvajalcu k vlogi ni potrebno priložiti obrazcev številka 6 in 7.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
naročnika (http://www.slovenigradec.si), v zavihku »Naročila in objave«. Natisnjeni obrazci s spletne strani
veljajo kot originalni obrazci.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti
do zaključka razpisnega roka, to je do 7. 4. 2021, na
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naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika
do 7. 4. 2021 do 14. ure.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec
št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj
lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način
kot velja za pošiljanje vloge.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih
obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene
iz postopka nadaljnje obravnave.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočena na pošto do vključno 7. 4. 2021, o čemer priča
poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne
občine Slovenj Gradec do dne 7. 4. 2021 do vključno
14. ure.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah točke 10.
Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni
v točki 5.
12. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno oziroma niso bile pravočasno vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge
bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih
delovnih dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj
Gradec dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge
s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MOSG-
KP2021.
Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 7. 4. 2021, v
sejni sobi v 1. nadstropju, in se bo pričelo ob 9. uri.
Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje v
roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog obvestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno
prejel tudi pogodbo, ki jo bo moral podpisano vrniti na
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naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne
bo vrnil v določenem roku, bo Mestna občina Slovenj
Gradec smatrala, da od sofinanciranja projekta z javnimi
sredstvi Mestne občine Slovenj Gradec odstopa.
V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako
lahko, v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni izveden), Mestna občina Slovenj
Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev, z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja sredstev
do dneva vračila.
Dodatne informacije:
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v
zvezi s tem razpisom je mag. Alenka Primožič, Oddelek
za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po
pošti ali na e-naslov: info@slovenigradec.si. Odgovori
na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj
Gradec, zavihek »javni razpisi«. Vprašanja se lahko
postavijo do 31. 3. 2021.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 6220-0001/2021

Ob-1495/21

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 — UPB,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Zakona
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99,
110/02 – ZGO-I, 126/03 – ZVPOPKD in 16/08 – ZVKD-I)
ter sklepa št. 6220-0001/2021 o izvedbi javnega razpisa,
objavlja Mestna občina Slovenj Gradec
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov
na področju kulturne dediščine v letu 2021
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2021)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrževanja in obnove:
– nepremičnih kulturnih spomenikov na območju
Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: kulturni
spomeniki) in
– pročelja objektov znotraj vplivnega naselbinskega
območja urbanističnega spomenika starega mestnega
jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji
objekta v njegovi avtentični pojavni obliki (v nadaljevanju:
pročelja objektov znotraj urbanističnega spomenika).
V postopku javnega razpisa se:
– upoštevajo razglasitve za spomenike, ki so z
Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 26/16 – v nadaljevanju »odlok«) razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena in
– objekti, katerih pročelje je z odlokom zaščiteno
znotraj naselbinskega spomenika in sami niso razglašeni za kulturni spomenik (pri slednjih je upravičen strošek
le sofinanciranje del na objektih, ki bodo pripomogla k
prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki).
1.1. Pomen in uporaba pojma:
– »kulturni spomenik« je dediščina, ki je z odlokom
razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena;

– »nepremična dediščina« so nepremičnine ali njihovi
deli z vrednotami dediščine, vpisani v register dediščine;
– »urbanistični spomenik«: Celotno staro mestno
jedro Slovenj Gradca je urbanistični spomenik in je
kot tak pod neposredno spomeniško zaščito. Zato je
potrebno v historičnem mestnem tkivu varovati vse
sestavine, ki kakorkoli prispevajo k njegovi spomeniški podobi in obenem eksistirajo kot avtentične priče
preteklosti. Na podlagi odloka je za ohranitev spomeniškega izgleda starega jedra potrebno brezpogojno
varovati gabarite in fasade. Varstveni režimi za te
elemente so podani za vsako zgradbo posebej. Pri
mestnem jedru kot celoti pa je treba poudariti, da se
skladno z odlokom mesto kot celota varuje v celoti,
torej tudi njegova vedutna podoba, zato je potrebno
soglasje spomeniške službe tudi pri morebitnih adaptacijah ali nadgradnjah stavb, ki niso neposredno pod
spomeniško zaščito.
1.2. Splošni cilji javnega razpisa so:
Cilj razpisa je podpreti in spodbuditi naložbe v varovanje kulturnih vsebin nepremične kulturne dediščine,
obenem pa zagotavljati dostopnost kulturne dediščine
najširšemu krogu uporabnikov ter spodbujati vlogo kulturnih spomenikov v javnem dogajanju. Dolgoročni cilj je
ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje
njenega potenciala.
2. Višina razpoložljivih sredstev
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo
Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih sredstev za leto 2021. Razpoložljiva sredstva za
leto 2021 znašajo 10.000,00 EUR.
Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov, višina
finančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Mestna občina Slovenj
Gradec, je največ 2.000 EUR oziroma v primeru manjšega
števila prijav, se lahko višina slednjega zviša in se porazdeli enakomerno na število odobrenih projektov. Višina sofinanciranja projekta bo določena v znesku najvišje višine
sofinanciranja, ki bo določena tudi odstotkovno, glede na
skupno vrednost realiziranega projekta, na podlagi priloženih dokazil o realizaciji upravičenih stroškov projekta,
razvidni iz začasnega oziroma končnega poročila.
3. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so
namenjena sofinanciranju izbranih projektov, za njihovo
izvajanje v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
4. Upravičene osebe
Upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta
razpis, so lastniki, solastniki ali pooblaščeni upravljavci
objektov in območij kulturne dediščine, ki imajo sami
status kulturnega spomenika in so locirani na območju
Mestne občine Slovenj Gradec ali pa so locirani znotraj
urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradec. V primeru, da je prijavitelj projekta fizična
oseba, pomeni višina odobrenega sofinanciranega zneska bruto znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripadajoči znesek akontacije dohodnine.
Predlagatelj lahko prijavi več projektov. V primeru,
da predlagatelj prijavlja več projektov, mora vsako vlogo
poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati
na izključno en kulturni spomenik ali pročelje stavbe.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR-MOSG-KD2021:
1. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do
Mestne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v
primeru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj
Gradec za sofinanciranje kulturnih projektov ali projektov pa je izpolnil.
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2. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali
v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije — ZintPK (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB in 158/20), niti nima omejitve poslovanja
na podlagi tega zakona.
3. Lastništvo prijavitelj dokazuje z izpisi iz zemljiške
knjige, v primeru upravljanja ali solastništva pa morajo
biti priložena tudi vsa pooblastila lastnikov oziroma solastnikov za strinjanje z izvedbo projekta ter pogodbe o
najemu oziroma uporabi/upravljanju.
4. Izvajalec ima pridobljeno soglasje s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor
(v nadaljevanju ZVKDS) ter zagotovljen nadzor nad
izvedbo del s strani ZVKDS.
5. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta
ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov
Mestne občine Slovenj Gradec.
6. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o
prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu
z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno
s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o
varstvu osebnih podatkov.
7. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno
in razvidno vsebinsko koncipiran.
8. Projekt bo realiziran v letu tega javnega razpisa.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili
k vlogi.
6. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega razpisa do roka za
končanje projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen
strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta
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hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni
zavezanec.
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških
posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in
so lahko:
– stroški sanacije zunanjih sten – zidovi,
– stroški sanacije ali zamenjave strešnih konstrukcij
in streh – kritin,
– stroški sanacije ali zamenjave zunanjega stavbnega pohištva – okna, vrata,
– stroški sanacije ali zamenjave kleparskih elementov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo
ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali
objekta, ki je v okviru urbanističnega spomenika mestnega jedra.
Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k
ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika ali
objekta, niso upravičeni stroški.
7. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne
občine Slovenj Gradec, bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev.
Pri izboru med predlaganimi projekti bo upoštevana
predvsem po mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico
celo trajno uničenje dela pomembne kulturne dediščine.
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del za ohranitev spomenika in njegove
spomeniške funkcije ter projekti, ki so po svoji kulturni
pričevalnosti, gospodarski koristnosti ter turistični zanimivosti v posebnem javnem interesu Mestne občine
Slovenj Gradec.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov ohranjanja premične in nepremične kulturne dediščine
Merila za ocenjevanje in vrednotenje

Število točk

A

Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu
Mestne občine Slovenj Gradec

do 30 točk

B

Stopnja ogroženosti spomenika

do 20 točk

C

Strokovna priprava in zaokroženost programa

do 20 točk

D

Finančna konstrukcija programa

do 10 točk

E

Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku

do 7 točk

F

Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev za ohranitev spomenika
in njegove spomeniške funkcije

do 7 točk

G

Projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji
kulturnozgodovinske pričevalnosti

do 6 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi predlagatelj,
je 100 točk.
Najvišje možno število točk je 100, financirani pa
so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 50 točk. Splošni
in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja javnega razpisa so ovrednoteni s točkami, pri
čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje
možno število točk. Višina odobrenih sredstev za projekt
je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt in višine razpoložljivih sredstev.
8. Razpisni rok: razpis se prične 5. 3. 2021 in se
zaključi 6. 4. 2021.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija poleg besedila razpisa
obsega:

501

Stran

502 /

Št.

31 / 5. 3. 2021

– prijavni obrazec (obrazec 1),
– vzorec pogodbe (obrazec 2),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obrazec 3),
– obvezne priloge (obrazec 4),
– obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
– merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
– obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis (v kuverti z obrazec
št. 5), predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh parafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig v
pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, da
se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev in soglasja (obrazec 3),
– ostale obvezne priloge (obrazec št, 4):
– Potrdilo o lastništvu ali kopije pogodb o upravljanju ali najemu kulturnega spomenika ali objekta, ki
se nahaja znotraj urbanističnega spomenika starega
mestnega jedra Slovenj Gradec.
– Soglasje ZVKDS.
– Kopija gradbenega dovoljenja, če je potrebno
po Zakonu o graditvi objektov.
– Predlagatelj mora priložiti fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja kulturnega spomenika ali stavbnega fonda.
– Strokovno izdelan popis potrebnih del, z ocenjeno vrednostjo ali s predračunom predvidenih del.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
naročnika (http://www.slovenjgradec.si), Naročila in objave, natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci; izvajalci lahko dokumentacijo v razpisnem
roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, in sicer v
glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in četrtek od
8. do 14. ure, sreda od 8. do 12. in 14. do 16. ure ter v
petek od 8. do 12. ure).
10. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do
zaključka razpisnega roka, to je do 6. 4. 2021, na naslov
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 6. 4.
2021 do 14. ure. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto
(obrazec št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na
enak način kot velja za pošiljanje vloge.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. Oddaja vloge
pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
merili razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočena na pošto do vključno 6. 4. 2021, o čemer priča
poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne
občine Slovenj Gradec do dne 6. 4. 2021 do vključno
14. ure.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah točke 9.
Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni
v točki 5.
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11. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno, oziroma niso bile
vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge
bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih
dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj Gradec,
dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom
o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa
JR-MOSG-KD2021.
Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim
komisijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje
vlog bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne
7. 4. 2021, v sejni sobi v 1. nadstropju in se bo pričelo
ob 11. uri.
Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje v
roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog obvestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede
izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja
prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno
prejel tudi pogodbo, ki jo bo moral podpisano vrniti na
naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od
vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne
vrne v določenem roku, se bo smatralo, da od sofinanciranja projekta z javnimi sredstvi Mestne občine Slovenj
Gradec odstopa.
V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj
Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne
sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko
v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr.
če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj Gradec
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva
vračila.
Dodatne informacije:
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v
zvezi s tem razpisom je mag. Alenka Primožič, Oddelek
za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po
pošti ali na e-naslov: info@slovenigradec.si. Odgovori
na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj
Gradec, zavihek »za občana«, javni razpisi. Vprašanja
se lahko postavijo do 31. 3. 2021.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 410-44/2021

Ob-1509/21

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15 in 27/17), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 39/15)
ter podaljšanju sheme državne pomoči po skupinskih
izjemah v kmetijstvu in gozdarstvu (št. 440-12/2020/26),
podaljšanjem sheme de minimis po Uredbi Komisije
(EU) 2020/972) objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Brežice za leto 2021
I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (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.
III. Višina razpisanih sredstev
Okvirna sredstva v skupni višini 143.000,00 EUR
bodo predvidoma zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2021, na naslednjih proračunskih postavkah:
00148 Razvojni programi kmetij v višini 120.000 EUR,
00146 Delovanje društev (tehnična podpora) v višini
20.000 EUR, 00145 Ekološko kmetijstvo 3.000 EUR.
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 proizvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 100.000 EUR);
POMOČI DE MINIMIS
1. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter
skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za
programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).
V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni
razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena
sredstva sorazmerno znižala.
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) Mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju
MSP) ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki
je predmet podpore.
(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov (DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec 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 dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih
ukrepih razpisa.

120.000 EUR

23.000 EUR

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 subjekti, 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 uporabljajo 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 neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 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 pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih 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
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pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo 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 presežena 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 na ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU)
številka 1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L
352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko in namen 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 dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, 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 uredbe,
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
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(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000
oziroma 100.000 EUR).
(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih 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 presežena 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 vezano na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejem
nika:
– 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 Pogodbe 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, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Višina razpisanih sredstev je 120.000 EUR. V
okviru proračunske postavke 00148, se izvede podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini
120.000 EUR.
(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvod
nje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z
energijo in vodo.
(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
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ljišč;

– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

– 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 rabljene opreme in naprav;
– in prijaviteljem, ki so jim bila odobrena sredstva v
preteklem letu, sredstva pa niso črpali.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– vsi stroji in oprema morajo biti novi,
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije – traktorja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci
tisti, ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih
10 letih niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna
za isti namen (nakup traktorja 4x4),
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z
investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje
oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse
predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, 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
mora znašati najmanj 4.000 EUR in največ 20.000 EUR,
kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vrednost investicije je lahko tudi višja od 20.000 EUR, vendar
se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit. V primeru, da je upravičenec davčni zavezanec, se upoštevajo limiti brez DDV-ja;
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih
stroškov, se morajo nanašati na datum opravljene storitve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 11.
2021. Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi sredstev ter računi izdani po 30. 11. 2021 ne bodo
upoštevani. E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino
dostavljen do 30. 11. 2021.
(6) 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 gospodarstev
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(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški
materiala in storitev);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in
naprav;
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije – traktorja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci
tisti, ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih
10 letih niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna
za isti namen (nakup traktorja 4x4);
– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v
rastlinjaku, brez namakalnega sistema, če ne izpolnjuje
pogojev iz 6(F) odstavka 14. člena Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami – protitočne mreže s
pripadajočo opremo, ki mora biti postavljena na najmanj
0,25 ha trajnega nasada;
– stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in
imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine in mora biti razvidno iz
subvencije vloge za tekoče leto ali iz registra kmetijskih
gospodarstev, ki ne sme biti starejši od enega meseca.
Za izračun primerljivih kmetijskih površin se upoštevajo
prijavljene grafične enote rabe zemljišča kmetijskega
gospodarstva (skrajšano: GERK) v registru kmetijskih
gospodarstev (skrajšano: RKG). Glede na različne vrste
dejanske rabe GERK se za en hektar primerljivih kmetijskih površin šteje:
– 1 ha njiv (raba 1100 in 1180);
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih ali travniških sadovnjakov (raba 1222 in 1300);
– 0,3 ha intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč ali rastlinjakov (raba 1221,
1211, 1230, 1212, 1240, 1160 in 1190) ali
– 6 ha drugih površin (raba 1800, 1430, 1420 in
1600).
Do sofinanciranja posodabljanja kmetijskih gospodarstev, so upravičena MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki v letih 2019 in 2020 (dvakrat zapored) še
niso prejela sredstev iz občinskega proračuna za prej
naveden namen.
(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma
kmetijskega gospodarstva;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali izpis iz
registra kmetijskih gospodarstev, ki ni starejši od enega
meseca;
– parafiran vzorec pogodbe.
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(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva.
Pomoči de minimis
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju
(1) Višina razpisanih sredstev je 23.000,00 EUR.
Ukrep se izvede v okviru naslednjih proračunskih postavk: 00146 Delovanje društev-tehnična podpora
(20.000 EUR), 00145 Ekološko kmetijstvo (3.000 EUR).
(2) Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanja novih znanj in novih tehnologij ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.
(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru
društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin,
– ocenjevanje kmetijskih predelanih pridelkov (vino,
sokovi, suhomesnati izdelki, siri),
– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks
pri predelavi kmetijskih pridelkov,
– predstavitve predelanih izdelkov,
– nabava naprav za spremljanje razvoja bolezni in
naprav za spremljanje medenja.
(4) Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo k
vlogi predložiti letni program dela, izpolnjen obrazec 2,
parafiran vzorec pogodbe,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem
na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajem
no pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali
organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve,
– računi oziroma predračuni in potrdila o plačilu,
v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum
opravljene storitve od 1. 1. 2021 dalje do 30. 11. 2021.
E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen
do 30. 11. 2021.
(6) Upravičeni stroški so:
– na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in
delavcem na kmetijskem gospodarstvu, se pomoč dodeli za kritje: stroškov organiziranja programov usposabljanja, ki zajemajo stroške predavateljev, najem prostorov,
izdelave letakov, zgibank, vabil, oglaševanja izobraževanj, izdajo biltenov,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje),
– na področju ocenjevanja vin, sokov, salam in
sirov: stroški ocenjevalcev, stroški tiska biltena ocenjevanj, izdelava plaket, priznanj, oglaševanje, nabava
degustacijskih kozarcev in ostalih rekvizitov potrebnih
za ocenjevanje oziroma predstavitev,
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– na področju izmenjave izkušenj in dobrih praks:
stroški avtobusnega prevoza,
– stroški nakupa meteoroloških naprav za sprem
ljanje razvoja bolezni in spremljanje medenja različnih
rastlin. Podatki iz prej navedenih naprav morajo biti dosegljivi najširšem krogu uporabnikov podatkov.
(7) Pomoč se ne odobri za:
– stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
razen izmenjave dobrih praks oziroma ekskurzij,
– stroški povezani s prehrano, pijačo, nastanitvami
in vstopnicami.
(8) Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih
stroškov v obliki nepovratnih sredstev, vendar največ
1.000,00 EUR za ocenjevanje predelanih kmetijskih proizvodov (vino, sokovi, siri, suhomesnati proizvodi), največ do 1.000,00 EUR za izobraževanje in največ do
1.000,00 EUR za izmenjavo dobrih praks doma in v tujini.
Omejitev ne velja za aktivnosti društva, ki so registrirana
kot ekološka društva in izvajajo aktivnosti samo iz tega
področja in za nakup meteoroloških naprav za spremljanje razvoja bolezni in spremljanje medenja in imajo ti dve
aktivnosti prednosti pred ostalimi aktivnostmi,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem
na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev.
(9) Upravičenci:
– ustrezno registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju Občine Brežice in imajo sedež
v Občini Brežice. V kolikor imajo sedež izven Občine
Brežice in izvajajo aktivnosti, ki so navedene pri upravičenih stroških, za kmetije, ki imajo registrirano kmetijsko
gospodarstvo s sedežem v Občini Brežice, spadajo med
upravičence po tem razpisu, in sicer za del aktivnosti,
ki se nanaša na člane iz Občine Brežice, kar morajo
dokazati s članstvom, da so iz Občine Brežice. Vsak
upravičenec lahko odda največ eno vlogo, v kateri je lahko več aktivnosti in mora biti navedena vsaka posebej
na obrazcu 2. V primeru nakupa meteoroloških naprav
za spremljanje razvoja bolezni in spremljanje medenja
različnih rastlin lahko posamezno društvo prijavi na javni
razpis le eno tovrstno napravo.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do
vključno petka, 9. 4. 2021, na naslov Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Na pošti oddane
vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom
na dan 9. 4. 2021. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe-primarna kmetijska proizvodnja«
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora«
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora-ekološko kmetijstvo«
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Brežice, bo z odpiranjem vlog začela 12. 4.
2021 v prostorih Občine Brežice. Odpiranje ne bo javno.
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(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 5 dni od prejema
poziva dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, 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 obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev)
Občine Brežice najpozneje v roku 30 dni od datuma
odpiranja prijav.
(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s
strani župana, odloča pooblaščena oseba.
(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 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 pravnomočnosti sklepa.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na
podlagi e-zahtevka posameznega upravičenca na transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku, praviloma v letu 2021, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Priloga k zahtevku mora vsebovati
naslednjo dokumentacijo: originalni račun ali overjena kopija računa, 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 in priloge morajo biti dostavljena
na Občino Brežice najkasneje do 30. 11. 2021. Zahtevek
se pošlje v e-obliki, priloge pa se oddajo v fizični obliki.
IX. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo po
oblasti župan.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v
celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi,
če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko 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 pridobitve sredstev po tem razpisu za naslednji dve leti.
(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo,
ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem raz-
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pisu, deset let od datuma prejema pomoči iz tega
pravilnika.
(5) Občina voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju
pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po
tem razpisu.
X. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si).
V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo osebno na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in
razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. Kontaktna oseba: Roman
Matjašič, tel. 07/620-55-32, elektronska posta: roman.
matjasic@brezice.si, vsak delovni dan v času uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 302-2/2020

Ob-1513/21

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 (Uradni list RS, št. 204/20), Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic
epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni
občini Koper (Uradni list RS, št. 9/21) in priglasitve sheme
»de minimis« pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne
2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014
v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi
prilagoditvami (UL L 215, 7. 7. 2020), št. priglasitve:
M001-5874424-2021, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za blaženje
posledic epidemije Covid-19 na področju
gospodarstva v Mestni občini Koper
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev mikro, majhnim in srednjim gospodarskim družbam ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki so na področju gospodarstva v Mestni
občini Koper utrpeli poslovno izgubo zaradi epidemije
Covid-19, razglašene na območju Republike Slovenije.
Cilj javnega razpisa je blaženje posledic epidemije
Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: občina), in sicer v okviru naslednjih
razpisanih ukrepov:
ukrep 1: Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19,
ukrep 2: Subvencioniranje nujnih obratovalnih
stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19.
3. Višina razpisanih sredstev
Finančna sredstva javnega razpisa so zagotovljena
v proračunu občine za leto 2021, na proračunski postavki 2702 – Subvencije v gospodarstvo, v skupni višini
400.000,00 EUR, in so razdeljena po razpisanih ukrepih
v naslednjih višinah:

UKREP

VIŠINA V €

1

Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19

300.000,00

2

Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19

100.000,00
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4. Upravičenci, ki lahko zaprosijo za pomoč
Do pomoči po tem javnem razpisu so upravičeni
samostojni podjetniki posamezniki, mikro, majhne in srednje gospodarske družbe, ki so registrirani po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, in imajo registriran sedež,
podružnico ali poslovno enoto na območju občine ter
imajo na dan oddaje vloge na javni razpis poravnane
vse zapadle obveznosti do občine in poravnane vse
zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo Republike Slovenije,
ki jih pobira davčni organ (v nadaljevanju: upravičenci).
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– na dan oddaje vloge so registrirani v Poslovnem
registru Republike Slovenije,
– poslovni prostor upravičenca je na območju občine,
– v času epidemije Covid-19 niso smeli obratovati
(poslovati) oziroma jim je bilo to s posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno,
– lahko dokažejo izpad prometa za več kot 20 % v
letu 2020 v primerjavi z letom 2019, kot posledico epidemije Covid-19, kar bodo potrdili z izjavo 5 iz razpisne
dokumentacije javnega razpisa,
– imajo najmanj od 1. marca 2020 dalje registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju
občine,
– imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo vsaj
od 1. januarja 2020 dalje, najem pa je prijavljen vsem
pristojnim organom v skladu z veljavno zakonodajo in
lahko dokažejo, da so najemnino v pogodbenem znesku pred razglasitvijo epidemije tudi redno poravnali
(za Ukrep 1).
5. Splošni pogoji in omejitve
5.1. Sredstva se dodeljujejo na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v
Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 9/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), tega javnega razpisa, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog in višine razpoložljivih sredstev.
5.2. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, oddane na
predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
5.3. Pomoč iz občinskega proračuna se za isti
ukrep dodeljuje le enkrat v proračunskem letu.
5.4. Finančna pomoč se dodeljuje kot nepovratna
sredstva v obliki dotacij.
5.5. Posamezni upravičenec lahko v okviru posameznega ukrepa vloži največ eno vlogo – za en poslovni
prostor.
5.6. Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo
le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme
državne pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije
EU (št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU, št. L 352, 24. 12. 2013)), spremenjene z
Uredbo Komisije EU (št. 2020/972 z dne 2. julija 2020),
Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 37/04) ter morebitnimi spremembami navedenih
predpisov, ki bodo v veljavi v času dodeljevanja sredstev
po tem javnem razpisu, in sicer:
a) do zgoraj navedenih sredstev niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
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– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce.
b) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
c) Do pomoči niso upravičena podjetja, ki nimajo
poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o
razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
d) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
e) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine, EU ali tretjega subjekta, ki ima značaj
dodeljevalca državne pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu in
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so prek enega ali več drugih podjetij
v katerem koli razmerju iz navedenih alinej, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
f) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz
tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni
prevoz.
g) Pri dodeljevanju sredstev se upošteva kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR
oziroma 100.000 EUR).
h) Občina kot dajalec pomoči bo od upravičenca
pred dodelitvijo sredstev pridobila njegovo pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje
prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh
in v tekočem proračunskem letu,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
– tem, da ni dvojno financiran,
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis« ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
i) Občina bo od upravičenca pred dodelitvijo sredstev pridobila tudi pisno izjavo o:
– združitvi ali pripojitvi pravne osebe (vse že dodeljene de minimis pomoči kateri koli pravni osebi, ki
je udeležena pri združitvi/pripojitvi, se upoštevajo pri
ugotavljanju maksimalnega zneska de minimis pomoči,
za novo oziroma prevzemno pravno osebo. Pomoč, ki je
bila zakonito dodeljena pred združitvijo ali prevzemom,
ostane zakonita),
– delitvi pravne osebe (de minimis pomoč, dodeljena pred razdelitvijo pravne osebe, se dodeli pravni
osebi, ki je pomoč koristila (navadno je to pravna oseba,
ki prevzame dejavnost). Če taka delitev ni mogoča, se
de minimis pomoč razdeli sorazmerno, na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih pravnih
oseb, na dan razdelitve).
j) Občina bo s sklepom pisno obvestila izbranega
upravičenca:
– 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 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter njenimi
spremembami in
– o vsebini in odobrenem znesku de minimis pomoči.
k) Občina bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila še 10 let od datuma dodelitve pomoči upravičencem.
5.7. Do pomoči ni upravičen tudi tisti upravičenec:
– ki redno ne izplačuje plač in socialnih prispevkov,
– ki je v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– ki je v težavah in dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– ki je že prejel pomoč po pravilniku in sredstev ni
koristil namensko ali ni izpolnil obveznosti iz pogodbe o
dodelitvi sredstev,
– ki je že koristil državno pomoč za posamezne
namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila
državnih pomoči.
5.8. Isti upravičeni stroški se v nobenih okoliščinah
ne financirajo dvakrat. Če občina ugotovi, da je izbrani
upravičenec prejel sredstva za upravičene stroške tudi
iz drugih virov financiranja ali so mu bila odobrena, ne
da bi o tem pisno obvestil občino, se lahko pogodba o
dodelitvi sredstev razdre, izbrani upravičenec pa je dolžan občini povrniti vsa prejeta sredstva s pripadajočimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
5.9. Pri enotnem podjetju lahko kandidira na razpis
le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh
upravičencev, ki so v enotnem podjetju, zavrnjene.
Enotno podjetje – pri tem se ne upošteva samo
podjetje upravičenca, temveč tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU.
Povezano podjetje – pomeni vsa enotna podjetja
in podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega
kolena ali njihovih zakonskih oziroma izvenzakonskih
partnerjev.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški po posameznem ukrepu
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Ukrep 1:
Višina dodeljene pomoči za Ukrep 1 ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov, pri čemer lahko znaša
skupna višina pomoči za celotno obdobje upravičenosti
največ 7.000,00 EUR na upravičenca.
Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški obračunanih in plačanih mesečnih najemnin poslovnega
prostora, letnega vrta in terase (velja za gostinske obrate) v zasebni ali javni lasti na območju občine, v času
trajanja razglašene epidemije Covid-19 oziroma v času
prepovedi ali omejitve poslovanja, ki je bila predpisana s
posebnim aktom Republike Slovenije, in sicer v obdobju
od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.
Poslovni prostori morajo biti oddani v najem in ne
smejo biti v lasti prejemnika sredstev, njegovih zaposlenih, soustanoviteljev/članov ter njihovih ožjih družinskih
članov, zakonskih in izvenzakonskih partnerjev.
Upravičeni stroški se dokazujejo z najemno pogodbo, prejetimi računi (če je najemodajalec pravna oseba)
in potrdili – dokazili o plačilu najemnin, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi. Vsa plačila, ki jih upravičenec
ne morejo dokazati – npr. gotovinska plačila, ne bodo
upravičena.
Stroški, ki niso navedeni med upravičenimi stroški,
so neupravičeni. V izogib morebitnim nejasnostim so nekateri neupravičeni stroški še posebej navedeni, in sicer:
– davek na dodano vrednost in druge dajatve, razen če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar
se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada ali
z izpisom iz poslovnega registra, če upravičenec ni zavezanec za davek na dodano vrednost in nima veljavne
identifikacijske številke za davek na dodano vrednost,
– obratovalni stroški (ti so upravičeni v drugem
ukrepu tega pravilnika),
– stroški zamudnih obresti,
– vplačane varščine in are,
– vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na
izvedbo ukrepa.
Ukrep 2:
Višina dodeljene pomoči za Ukrep 2 ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov, pri čemer lahko znaša skupna višina pomoči za celotno obdobje največ
2.000,00 EUR na izbranega upravičenca.
Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški obračunanih in plačanih mesečnih obratovalnih stroškov
poslovnega prostora na območju občine, v času trajanja
razglašene epidemije Covid-19 oziroma v času prepovedi ali omejitve poslovanja, ki je bila predpisana s posebnim aktom Republike Slovenije, in sicer v obdobju
od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020, za naslednje obratovalne
stroške:
– ogrevanje,
– električna energija in z njo povezani stroški,
– komunalne storitve in
– poraba vode ter s tem povezani stroški.
Upravičeni stroški se dokazujejo s prejetimi računi
in potrdili o plačilu, ki jih mora upravičenec priložiti k
vlogi.
Stroški, ki niso navedeni med upravičenimi stroški,
so neupravičeni. V izogib morebitnim nejasnostim so nekateri neupravičeni stroški še posebej navedeni, in sicer:
– davek na dodano vrednost in druge dajatve, razen če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar
se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada ali
z izpisom iz poslovnega registra, če upravičenec ni zavezanec za davek na dodano vrednost in nima veljavne
identifikacijske številke za davek na dodano vrednost,
– stroški čiščenja in čistilnega materiala,
– stroški storitev upravnika,
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– stroški zavarovanja,
– stroški v zasebnih prostorih (npr. stanovanjih oziroma drugih bivalnih enotah),
– stroški zamudnih obresti,
– vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na
izvedbo ukrepa.
7. Merila za obravnavo vlog: če razpoložljiva sredstva za posamezni ukrep ne zadoščajo za vse upravičence, ki so oddali pravočasno in popolno vlogo, se
sredstva odobrijo v sorazmernem deležu glede na število izbranih upravičencev, razpoložljiva sredstva in upoštevaje maksimalno možno višino pomoči na posameznega izbranega upravičenca.
8. Popolnost vloge
Vloga je popolna, če vsebuje:
– ustrezno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec iz razpisne dokumentacije javnega razpisa (ali
izjavo, da podjetje ne posluje z žigom),
– izpolnjene in podpisane izjave od št. 1 do 5 iz
razpisne dokumentacije javnega razpisa,
– parafiran vzorec pogodbe iz razpisne dokumentacije javnega razpisa (parafira se vsaka stran vzorca
pogodbe),
– kopijo veljavne sklenjene najemne pogodbe, ki
ne sme biti sklenjena po 1. 1. 2020, in dokazilo, da so
najemnino v pogodbenem znesku pred razglasitvijo epidemije tudi redno poravnali, to je v mesecu januarju in
februarju 2020 (npr. kopija računa in potrdila o plačilu)
(za ukrep 1),
– dokazila o nastalih stroških – fotokopijo prejetih
računov za plačilo najemnine poslovnega prostora, ki je
predmet subvencioniranja, če je najemodajalec pravna
oseba (za ukrep 1),
– dokazila (potrdila) o plačilu najemnin, ki je predmet subvencioniranja (npr. bančni izpisek, iz katerega
je razvidno plačilo ali drugo ustrezno dokazilo) (za
ukrep 1),
– dokazila o nastalih stroških – fotokopije prejetih
računov za upravičene obratovalne stroške poslovnega
prostora, ki se morajo glasiti na upravičenca (za ukrep 2),
– dokazila (potrdila) o plačilu obratovalnih stroškov,
ki so predmet subvencioniranja (npr. bančni izpisek, iz
katerega je razvidno plačilo ali drugo ustrezno dokazilo)
(za ukrep 2),
– druge priloge in dokazila, ki so opredeljena v besedilu javnega razpisa.
Občina bo po uradni dolžnosti pridobila naslednja
dokazila:
– o višini že prejetih de minimis pomoči v obdobju
zadnjih treh let (Ministrstvo za finance),
– o poravnanih zapadlih obveznostih do občine na
dan oddaje vloge.
Občina lahko od upravičenca zahteva tudi dodatno
dokumentacijo, s katero dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge.
9. Odpiranje vlog, odločanje v postopku javnega
razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev iz
tega javnega razpisa vodi strokovna komisija, imenovana s sklepom župana številka 302-3/2020, z dne
2. 2. 2021, ki bo izvedla pregled, odpiranje, obravnavo
in ocenitev prispelih vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, bo
najkasneje v sedmih dneh po poteku roka za prijavo.
Strokovna komisija bo pravočasno prispele in popolne vloge ocenjevala na podlagi meril in ob upoštevanju določil pravilnika ter javnega razpisa. Sredstva
se razdelijo upravičencem, ki so oddali pravočasne in
popolne vloge.
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Upravičenci, katerih vloge ne bodo popolne, bodo
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog bo 8 delovnih dni od vročitve poziva za dopolnitev. Vloge, ki bodo
v roku dopolnjene, se bodo štele za pravočasne. Šteje
se, da kljub dopolnitvam datum prejetja vloge ostane
nespremenjen (je enak datumu prispetja vloge).
Prepozno prejete, nepravilno označene (ni nalep
ljenega vzorca ovojnice) ter nepopolne vloge, ki jih upravičenci v postavljenem roku ne bodo dopolnili ali jih bodo
neustrezno dopolnili, bodo izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja komisije (take vloge bodo zavržene)
in na zahtevo upravičenca vrnjene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa
in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno vlogo se šteje tista vloga, katere
upravičenec oziroma vsebina vloge ne izpolnjuje predmeta in pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa.
Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se
ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine vloge
upravičenca.
Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep ni dopustna pritožba,
možen je upravni spor.
Če pri posameznem ukrepu ostajajo nerazdeljena
sredstva, se lahko prerazporedijo na drugi ukrep znotraj
razpisane višine sredstev.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odločitve.
Izbrani upravičenci bodo pozvani k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, s katero bodo določene medsebojne obveznosti in pravice. Če se izbrani upravičenec
v roku 8 dni od vročitve pogodbe ne odzove na poziv za
podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za
pridobitev sredstev iz tega razpisa.
Pred izplačilom sredstev in kadar koli v času veljavnosti pogodbe o dodelitvi sredstev lahko občina opravi
ogled na terenu ter preveri verodostojnost računov in
ostale dokumentacije ter namensko porabo dodeljenih
sredstev.
10. Rok za oddajo in način oddaje vlog
Upravičenci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do najkasneje do 26. 3.
2021 v času uradnih ur oddati v glavni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje
desno.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na spred
nji strani ovojnice mora biti nalepljen čitljivo izpolnjen
vzorec ovojnice (v prilogi razpisne dokumentacije javnega razpisa).
Upravičenec se z eno vlogo lahko prijavi na enega
izmed ukrepov ali na oba ukrepa.
Vloge, ki ne bodo posredovane pravočasno, bodo
zavržene.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana do
vključno predpisanega roka.
11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija javnega razpisa je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si ali jo v tem roku zainteresirani upravičenci dvignejo v času uradnih ur v glavni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Za dodatne informacije zainteresirani lahko pošljejo
vprašanja na uradni e-naslov tajnistvo.UGDOP@koper.si,
s pripisom v zadevo elektronskega sporočila »za JR
gospodarstvo« ali pokličejo v tajništvo Urada za gospodarske dejavnosti, trajnostno mobilnost in promet na tel.
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05/66-47-330 (kontaktni osebi sta Debora Kokot 05/6647-397 in Jana Tolja 05/66-47-345), v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 430-6/2021-2

Ob-1523/21

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Sežana za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni
list RS, št. 54/15), Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana
za leto 2021
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči, in
sicer skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 državne pomoči za skupinske izjeme in Uredbo Komisije
(ES) št. 1407/2013 pomoči »de minimis«.
2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2021, ki je
na razpolago na proračunski postavki 110211-Ukrepi za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, znaša 50.000,00 EUR,
od tega za:
OKVIRNA VIŠINA
SREDSTEV

UKREPI
UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

28.000,00 EUR

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

28.000,00 EUR

UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

22.000,00 EUR

Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov

12.000,00 EUR

Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov

8.000,00 EUR

Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

2.000,00 EUR

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva
ostala neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo
na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
Pri obravnavi vlog se ne glede na prijavljeno vrednost investicije kot najvišja vrednost upošteva vrednost
15.000 EUR. Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2021 lahko prejme posamezen upravičenec,
je 7.500 EUR.
3. Merila za dodelitev sredstev: komisija bo opravila
izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na
podlagi vseh podanih vlog upravičencev na posamezen
ukrep in razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep.
Upoštevali se bodo upravičenci, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni s

Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020.
2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega
razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let
od datuma prejema sredstev.
4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da
ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih
javnih sredstev (državnih ali evropskih).
5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost.
6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine
Sežana in do države.
7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.
8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakoni-
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timi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sredstev šteje, da: so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli
namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico do
pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020 za
naslednji dve leti.
4.2. 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 subjekti,
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 uporabljajo 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 neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 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 pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih 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 deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo 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 presežena 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.
4.3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU)
številka 1407/2013):
1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz
sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
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– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce.
2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo
vozil cestni prevoz tovora.
6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; b) podjetje ima
pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega
podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do
(d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 podjetij,
prav tako velja za enotno podjetje.
7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve točke splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči
»de minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) 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 uredbe, ne prejemajo
pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013.
8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
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če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s
pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene
v uredbi št. 360/2012.
10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje
(200.000 oziroma 100.000 EUR).
11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje
prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013
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 zagotovil, da z
dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih;
– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek
že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
5. Ukrepi
5.A. Skupinske izjeme
5.A.1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z
energijo in vodo.
2. Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– 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.
3. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
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A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in
živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme (razen za traktorje – nakup traktorja
ni upravičen strošek);
– stroški ureditve novih površin trajnih nasadov;
– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov;
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito
pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na
območju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Določilo glede lastništva oziroma zakupa kmetijskega zemljišča, ki ležijo na območju občine, ne velja
za čebelarje.
Skupni pogoji za pridobitev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti,
investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem (npr. Potrdilo zbirni podatki o nepremičninah, zemljiško knjižni izpisek, najemna ali zakupna pogodba, soglasje lastnika …
Opomba: pogoj ne velja za upravičene stroške gradnje
ali adaptacije čebelnjakov);
– ponudba oziroma predračun tekočega leta za
načrtovano naložbo;
– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih
gospodarstev;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (pozitivno
mnenje kmetijske svetovalne službe oziroma izpis iz
registra čebelnjakov);
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do vključno 3. 9. 2021 obvezno predložiti še račun z
datumom opravljene storitve oziroma dobave iz obdobja
od izdanega sklepa do vključno 31. 8. 2021 in dokazilo
o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.). Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa
o odobritvi sredstev ter računi izdani po 31. 8. 2021 ne
bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na
občino dostavljen do vključno 3. 9. 2021.
Dodatni pogoji za pridobitev pri posameznem upravičenem strošku:
Pri upravičenem strošku nakup kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme je poleg skupnih pogojev
še:
– minimalni pogoj 3 ha primerljivih površin v obdelavi (za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje
1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travnikov ali
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov).
Pri upravičenem strošku ureditev novih površin trajnih nasadov je poleg skupnih pogojev potrebno še:
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo in predračuni,
– dovoljenje za novo zasaditev vinske trte (izdajatelj
Upravna enota),
– površina za ureditev trajnega nasada mora biti
10 ar in več.
Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo in adaptacijo čebelnjakov je poleg skupnih pogojev še pogoj,
da mora imeti:
– kmetijsko gospodarstvo minimalno 30 čebeljih
družin.
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Pri upravičenem strošku nakup in postavitev opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi je
poleg skupnih pogojev še:
– minimalni pogoj 3 ha primerljivih površin v obdelavi,
– opis postavitve zaščite s skicami (napisati zaščito
primerno vrsti pred katero se varuje) in
– upravičena površina za postavitev opreme za
zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi mora
biti vsaj 10 ar.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske
izjeme – Ukrep A1.1., A1.2. 2021«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (izjava 3),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (izjava 4).
Pri upravičenem strošku nakup in postavitev opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi
velja: Znesek na predloženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj
1.000 EUR brez DDV.
Za ostale upravičene stroške velja: Znesek na predloženem predračunu oziroma predloženih predračunih
ob vložitvi vloge mora biti najmanj 2.000 EUR brez DDV.
Razen za upravičen strošek ureditve novih površin trajnih nasadov za katere ni določene omejitve.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
A.1.2 urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, pašnike;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino;
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito
pred divjadjo in velikimi zvermi.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na
območju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja
30 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ travojedih
živali na ha, največja pa 1,8 travojedih živali GVŽ na ha,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna
površina pašnika in stalež živine, drobnice), ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospodarstvu,
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, v kolikor je potrebno,
– predračun tekočega leta za stroške, za katere se
uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem (npr. Potrdilo zbirni podatki o nepremičninah, zemljiško knjižni izpi-
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sek, najemna ali zakupna pogodba ali soglasje lastnika
najmanj za 5 let),
– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih
gospodarstev,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – Kmetijska
svetovalna služba,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev
do vključno 3. 9. 2021 obvezno predložiti še račun z
datumom opravljene storitve oziroma dobave iz obdobja
od izdanega sklepa do vključno 31. 8. 2021 in dokazilo
o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.). Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa
o odobritvi sredstev ter računi izdani po 31. 8. 2021 ne
bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na
občino dostavljen do vključno 3. 9. 2021.
Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama
pridobila potrdilo o namenski rabi zemljišča.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske
izjeme – Ukrep A1.1., A1.2. 2021«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (izjava 3),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (izjava 4).
Iz predloženega načrta oziroma predračuna/predračunov mora biti razviden znesek v višini najmanj
1.000 EUR brez DDV.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
5.B. Pomoči »de minimis«
5.B.1. Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Predmet podpore:
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v
predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije ipd.).
Upravičeni stroški:
– stroški povezani z nakupom nove opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijski pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o vpisu v register pridelovalcev grozdja
in vina,
– upravičenci obdelujejo 1 ha vinograda,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti
predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun, morajo do vključno 3. 9. 2021 predložiti še račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – De minimis
– Ukrep B.1. 2021«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje
(izjava 2),
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– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (izjava 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj
1.000 EUR brez DDV.
5.B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
Predmet podpore:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov (mleka,
mesa, sadja, medu in čebeljih izdelkov ipd.) v skladu s
predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij
v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– stroški nakupa nove opreme in naprav;
– promocija (katalogi, zloženke ipd.).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se
bodo ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
kmetijskega gospodarstva na območju občine in naložba bo izvedena na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev,
če ta ni registrirana;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo
investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno (samo v primeru izgradnje ali obnove
objekta);
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom
stroškov (samo v primeru izgradnje ali obnove objekta);
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih, izvedenih aktivnostih;
– pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa
in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:
– minimalno 3,0 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 30;
– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospodarstvu;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni naložbi;
– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih
gospodarstev;
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – Kmetijska svetovalna služba;
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.);
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti
predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun, morajo do vključno 3. 9. 2021 predložiti še račun
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji ipd.).
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K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – De minimis
– Ukrep B.2. 2021«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje
(izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (izjava 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj
1.000 EUR brez DDV.
Za promocijo velja: Znesek na predloženem računu
– računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge
mora biti najmanj 300 EUR brez DDV.
5.B.3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz
odročnih krajev
Predmet podpore:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso
ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v
odročnih krajih.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti
cestnega tovornega prometa.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega prevoza (Izpis iz poslovnega registra Slovenije – Ajpes),
– dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih z navedbo lokacij (prog) in razdalj (potni
nalogi o prevzemu blaga),
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj
in številom prevozov letno (iz seznama mora biti jasno
razvidno število prevozov na posamezni relaciji v kolikor gre za več relacij, število kilometrov na posamezni
relaciji in vrednost kilometra),
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti pot
ne naloge o že izvedenem prevozu blaga (do oddaje
vloge),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti seznam predvidenih prevozov od oddaje vloge do 30. 11.
2021. Do 30. 11. 2021 predložiti še dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih – ustrezne
potne naloge o izvedenem prevozu blaga v obdobju od
oddaje vloge do 30. 11. 2021.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – De minimis
– Ukrep B.3.2021«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje
(izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (izjava 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (izjava 6).
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Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa, je proračunsko leto 2021.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja
pomoč za ukrepe, izvedene v obdobju od odobritve
sredstev s strani Občine Sežana in do vključno 31. 8.
2021. Računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – skupinske izjeme – Ukrep ___« ali vlogo prijavni
obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s
pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de minimis
– Ukrep _______« – vložijo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno
pisarno (soba št. 1) ali priporočeno po pošti. V primeru,
da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti
vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen
naziv in polni naslov prijavitelja.
IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTA
OBČINA SEŽANA
PARTIZANSKA C. 4
6210 SEŽANA
»Ne odpiraj – RAZPIS ZA KMETIJSTVO –
SKUPINSKE IZJEME – UKREP______(napisati kateri ukrep)«.
ALI
»Ne odpiraj – RAZPIS ZA KMETIJSTVO –
DE MINIMIS – UKREP______(napisati kateri ukrep)«.

Rok za vložitev vlog je do vključno 26. 3. 2021.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni
pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni
Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
naslovnikom vrnjene.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi
pogoji razpisa.
8. Pregled in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri
svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev
vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih
vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh

vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo
druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana.
Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene,
bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh
po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma vodja
notranje organizacijske enote.
9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v
sprejemni pisarni (pisarna št. 1) Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška
1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, rubrika razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba
je Janja Kristančič, pisarna 67, na tel. 05/731-01-20.
Občina Sežana
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Razpisi delovnih mest
Ob-1468/21
Na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 –
odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Svet
javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1,
1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/-ice
Šolskega centra Ljubljana
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s četrtim in petim odstavkom
53. člena, 55., 58. člena in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
3. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
4. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
5. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
6. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
7. ni bil-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo sodišča),
8. da predloži svoj program vodenja zavoda.
Kandidat-ka mora imeti pedagoško-andragoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za 5 let.
Pogodba o zaposlitvi se v primeru izbire zunanjega
kandidata-ke sklene za določen čas mandata.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2021.
Popolno pisno prijavo s kratkim življenjepisom, programom vodenja zavoda in s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjene kopije ali originalna dokazila) ter z originalnima potrdiloma Ministrstva
za pravosodje, in sicer potrdilom o nekaznovanosti ter
potrdilom iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, in potrdilo pristojnega
Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku,
vsa potrdila v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne smejo biti starejša od 30 dni idr., pošljite v zaprti ovojnici v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »Razpis za direktorja ŠC Ljubljana«.
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom.
Prijavljeni kandidati boste prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana
Su KS 70/2021-2

Ob-1469/21

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
za področje spremljanja sodne prakse
in gospodarskih pravdnih zadev
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene v
12. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass
CV:
http://www.europass.cedefop.europa.
eu/europass/ home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z
dne 9. 11. 2017, dokazila in podatke, ki so določeni
v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži v
enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
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Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-1471/21
Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija, Študentovska 16,
5280 Idrija, na podlagi sklepa 7. seje z dne 18. 2. 2021,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Predviden začetek dela bo 1. 8. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (v primeru, da kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni v
kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost)
pošljite s priporočeno pošiljko v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija, Študentovska 16, 5280 Idrija, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje. Zaželena sta kratek življenjepis in morebitna priporočila.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija
Ob-1472/21
Svet zavoda Osnovne šole Sveta Ana, Sveta Ana v
Slovenskih goricah 14, 2233 Sveta Ana (v nadaljevanju:
zavod), na podlagi določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17
– ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) in sklepa Sveta
zavoda OŠ Sveta Ana z dne 23. 2. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje skladno z ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.
Kandidat mora pisno prijavo in sledeče priloge:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,

– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter
– življenjepis (neobvezno)
v petnajstih dneh po objavi razpisa poslati na naslov
zavoda s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2021.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Sveta Ana
Ob-1473/21
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska
cesta 10, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24
in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Živilske šole
Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24
in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
Živilske šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september 2021 oziroma v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske evidence in
potrdilom sodišča, kjer ima kandidat/ka prebivališče,
da ni v kazenskem postopku, kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjega dela in programom oziroma vizijo razvoja in dela Živilske šole za mandatno obdobje
pošljite najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti
kuverti na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska
cesta 10, 1000 Ljubljana s pripisom: »Prijava na razpis
za ravnatelja/ico«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Št. 0141-10/2021/1

Ob-1474/21

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 21/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 10. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper
(Uradni list RS, št. 67/03, in 30/06 – ZVDAGA) Ministrstvo za kulturo, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva,
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti,
– sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v
arhivu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v
tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela arhiva,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
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opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta
izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere
je bilo znanje pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po
predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenoval
za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s predsednikom sveta javnega zavoda Pokrajinski
arhiv Koper.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Pokrajinski arhiv Koper«
v štirinajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Marjana Cvenkel Lesjak, tel.
01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 0141-11/2021

Ob-1475/21

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13,
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje
(Uradni list RS, št. 67/03 in 30/06 – ZVDAGA), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
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riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v
tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela arhiva,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta
izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere
je bilo znanje pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po
predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenoval
za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s predsednikom sveta javnega zavoda Zgodovinski
arhiv Celje.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dneh po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Zgodovinski arhiv Celje«
v štirinajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom, je Tjaša Milač, tel. 01/369-58-77.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1477/21
Svet Osnovne šole Vodmat, Potrčeva ulica 1, 1000
Ljubljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 5/3, ki je bil sprejet na 3. seji Sveta Osnovne
šole Vodmat, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr.,
38/16, 27/17, 23/20 in 91/20), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje;
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli;
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju;
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
5 let naziv mentor;
– ima opravljen ravnateljski izpit;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– ni bil zoper njega uveden kazenski postopek za
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost;
– kandidatu ni bila izrečena kazenska sankcija za
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev: dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil v enem
letu od začetka mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske
evidence, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdila ne
smejo biti starejša od enega meseca) pošljite v 8 dneh

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Vodmat,
Potrčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj!«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati posredujte tudi e-naslov za obveščanje
med razpisnim postopkom (način obveščanja kandidata za morebitno dopolnitev nepopolne vloge, vabilo na
predstavitev).
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Vodmat
Ob-1478/21
Svet zavoda Osnovne šole Starše, Starše 5, 2205
Starše na podlagi 58. člena ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj) in sklepa 3. redne seje Sveta zavoda Osnovne
šole Starše z dne 23. 2. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja m/ž
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predviden začetek dela je 1. 9. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Za čas mandata bo z njim sklenjena
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat
ni v kazenskem postopku – oba potrdila naj ne bosta
starejša od 30 dni) pošljite v roku 12 dni od dneva objave
razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Osnovne
šole Starše, Starše 5, 2205 Starše, s pripisom »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Starše
Ob-1479/21
Svet zavoda OŠ Predoslje Kranj, Predoslje 17A, na
podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa
št. 12, 3. redne seje Sveta zavoda OŠ Predoslje Kranj,
ki je bila 22. 2. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
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št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebitno opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potrdilo
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja
zoper spolno nedotakljivost), pošljite priporočeno po
pošti v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj, Predoslje 17a, 4000
Kranj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidat bo pisno obvestilo o imenovanju prejel v
zakonitem roku.
V tekstu objavljen izraz kandidat je uporabljen kot
nevtralni za moški in ženski spol.
Svet zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
Ob-1480/21
Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih,
9. člena Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz javnega zavoda Zdravstveni center
Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Celje (Uradni list RS, št. 33/92 in naslednji) in 44. člena
Statuta ZD Celje, razpisna komisija Sveta ZD razpisuje
naslednje vodstveno delovno mesto
direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat,
ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima najmanj 7. raven medicinske, ekonomske,
pravne ali druge družboslovne smeri, skladno z določbami Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni
list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI-ZSZN-1)
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih
– da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference
– da predloži program dela in razvoja ZD in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji le-tega
– da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrebno
je priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje).
Za izvajanje poslovodne funkcije se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata
in za polni delovni čas. Prijava mora vsebovati tudi
kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki
jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki
so navedena v pogojih razpisa. Formalno nepopolne in
nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev je 11 dni po objavi. Kot pravočasne se
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bodo štele vloge, ki bodo prispele do torka, 16. 3. 2021
oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 16. 3. 2021 na naslov: Zdravstveni
dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje. Na ovojnici
naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno
mesto se prijavljajo s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno
komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v
zakonitem roku.
Razpisna komisija ZD Celje
Št. 41/2021

Ob-1485/21

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 – ZPCP-2D) in 26. člena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 60/15), Svet vrtca Vrtec Ivančna
Gorica razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na prosto delovno 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, organizacijske 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 življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter z dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih pogojev (potrdilom
o izobrazbi, dokazilo o najmanj 5 let delovnih izkušnjah
v VIZ, potrdilom o nazivu, dokazilom o opravljenem
strokovnem izpitu, dokazilom o opravljenem 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 kazenskem postopku, ki
ne sme biti starejše od 30 dni 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) poslati v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet vrtca Vrtec Ivančna Gorica, Cesta
občine Hirschaid 6, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom
»Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Nepopolne vloge bodo izločene in se ne bodo
obravnavale.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2021.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za mandatno dobo
5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice vrtca. Delo
na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja polni delovni čas.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet Vrtca Ivančna Gorica

Ob-1486/21
Svet zavoda Osnovne šole Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber, na podlagi 53.a in 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj) razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber,
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu s 53., 58., 92., 94., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji),
in sicer:
1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje;
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli;
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje
in izobraževanja v skladu z zakonom;
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo;
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 mesecev;
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
(potrdilo sodišča);
11. predložiti svoj program vodenja Osnovne šole
Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju 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
popr. 64/09 ter 65/09 in 20/11).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
Osnovne šole Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki
Gaber ter znati rokovati z informacijsko tehnologijo in z
osnovnimi računalniškimi programi.
Predviden pričetek dela je 1. 9. 2021. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Pogodba o zaposlitvi se v primeru izbire zunanjega
kandidata/-ke sklene za določen čas trajanja mandata.
Kandidati pošljite pisno prijavo v zaprti ovojnici v
roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: »Osnovna
šola Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber«,
z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«.
K pisni prijavi priložite: kratek življenjepis, program
vodenja, kopije dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, strokovnem izpitu,
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ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju) ter originalna potrdila Ministrstva za pravosodje, in sicer potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo iz
evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper
spolno nedotakljivost in potrdilo pristojnega Okrajnega
sodišča o ne pričetem kazenskem postopku, vsa potrdila
v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne smejo biti starejša
od 30 dni.
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega
poziva za dopolnitev vloge.
Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva
overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled
v originale dokazil.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Veliki Gaber
Ob-1487/21
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK
in 92/15) ter 11. in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja, št. 24/03, 10/07, 5/11, 21/14 in
3/16) Svet javnega zavoda Knjižnica Toneta Seliškarja
Trbovlje razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice

ima:

javnega zavoda Knjižnica Toneta Seliškarja
Trbovlje
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor

– najmanj univerzitetno izobrazbo;
– opravljen strokovni izpit v skladu s pravilnikom,
ki določa način opravljanja bibliotekarskega izpita, če
strokovnega izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja;
– štiri leta delovnih izkušenj na delih, ki zahtevajo
izobrazbo iz prve alineje tega člena;
– vodstvene izkušnje.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati predložiti načrt
razvoja knjižnice za obdobje petih let.
Mandat traja pet let.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v osmih dneh po objavi tega
razpisa v zaprti kuverti z označbo »razpis za direktorja
Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje« na naslov: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420
Trbovlje.
Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne prijave.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje
Ob-1488/21
Svet zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj,
Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj, na podlagi sklepa
6. točke dnevnega reda, sprejetega na seji Sveta zavoda dne 22. 2. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
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58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15
– ZOFVI-NPB19; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 27. 6. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za
čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku), pošljite v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Jakoba
Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne
odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
Ob-1489/21
Svet Doma počitka Mengeš na podlagi 34. in
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in
8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 57/12, 39/16, 29/17,
54/17 in 28/19; v nadaljevanju Zakon o socialnem varstvu) in 35. člena Statuta Doma počitka Mengeš ter
sklepa Sveta Zavoda 11. redne seje z dne 25. 2. 2021
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja
Doma počitka Mengeš
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v
56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu;
– kandidati z visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju dejavnosti socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Priloge k prijavi:
– življenjepis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
pogojev
– dokazila o dosedanjem delu, delovnih izkušnjah
oziroma izpis obdobja zavarovanja
– kopija diplome
– potrdilo o nekaznovanosti
– kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu
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– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje oziroma izjavo, po četrtem odstavku 56. člena
Zakona o socialnem varstvu
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje
mandata.
Direktorja (m/ž) imenuje Svet Doma počitka Mengeš s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom počitka Mengeš sedež.
Mandat direktorja (m/ž) traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili, morajo kandidati poslati
pisno v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS, v zaprti
kuverti na naslov: Svet zavoda Doma počitka Mengeš,
Glavni trg 13, Mengeš, s pripisom »Razpis za direktorja
(m/ž)« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do 15. 3. 2021 oziroma bodo poslane
po pošti, priporočeno, z žigom z dne 13. 3. 2021. Svet
prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Svet zavoda Dom počitka Mengeš bo kandidate
vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato
je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma počitka Mengeš
Ob-1493/21
Svet zavoda JVIZ Osnovne šole Gorišnica, Gorišnica 83, 2272 Gorišnica, na podlagi 58. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in
na podlagi sklepa razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se oprav
lja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.
Predviden pričetek dela bo 1. 9. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od
30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko priloži tudi
kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov:
Svet zavoda JVIZ Osnovne šole Gorišnica, Goriš
nica 83, 2272 Gorišnica, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz
izbirnega postopka izločena.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda JVIZ Osnovne šole Gorišnica
Ob-1503/21
Svet zavoda Osnovne šole Drska, Ulica Slavka
Gruma 63, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa 6. seje
Sveta zavoda Osnovne šole Drska, Novo mesto z dne
25. 2. 2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08 – ZOFVI-G,
58/09 – ZOFVI-H, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11
– ZOFVI-I, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.
US: U-l-269/12-24, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K,
49/16 – popr. – ZOFVI-L in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice. Delo na tem
delovnem mestu se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
(kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti eno leto po začetku mandata, sicer mu preneha mandat),
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ob oddaji vloge ne sme biti
starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna
obtožnica (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega
ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost), ki ob oddaji vloge ne sme biti
starejše od 30 dni,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim živ
ljenjepisom pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Drska, Ulica Slavka
Gruma 63, 8000 Novo mesto, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Drska, Novo mesto
Ob-1504/21
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 7. seji Sveta zavoda
OŠ Gustava Šiliha Laporje razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v
nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Delo na
delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni
čas. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2021. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila: o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da niste
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha
Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje, s pripisom Prijava
na razpis za ravnatelja. Vloga bo šteta za pravočasno,
če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji
dan roka ali vročena v tajništvu šole do 12. ure zadnji
dan roka.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje
Ob-1511/21
Svet zavoda Osnovne šole Toma Brejca, Šutna 39, 1241 Kamnik, na podlagi sklepa 1. redne
seje Sveta zavoda, ki je bila 25. 2. 2021, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje
in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat/-ka mora ponudbi priložiti program vodenja zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2021.
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Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu,
program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter kratkim življenjepisom) pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne
šole Toma Brejca, Šutna 39, 1241 Kamnik, s pripisom
Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Toma Brejca
Ob-1512/21
Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko na
podlagi 17. in 18. člena Statuta RA Kozjansko, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž)
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske,
pravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
vodenja ali na področju svetovanja ter pospeševanja
razvoja malega gospodarstva ali na področju lokalnega razvoja,
– izkušnje pri izdelavi in vodenju projektov na
področju lokalnega in regionalnega razvoja, razvoja
podjetništva in človeških virov,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– znanje dveh tujih jezikov, od tega aktivno en
svetovni jezik,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe in znanja jezikov z dokazili,
2. življenjepis, iz katerega so razvidne delovne
izkušnje,
3. program dela in razvoja RA Kozjansko za mandatno obdobje ter ukrepe za dosego programskih
ciljev,
4. izjavo kandidata da:
– je državljan RS,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
5. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka
dovoljuje pristojnemu organu pridobitev podatkov iz
4. točke iz uradnih evidenc.
Delovno mesto direktorja se razpisuje za štiriletni
mandat. Kandidati naj ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: Razvojna agencija
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, z oznako »Za razpis direktorja«. Rok za prijavo
je ponedeljek, 15. 3. 2021. Prijavljeni kandidati bodo
obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko
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Ob-1515/21

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Ptuju
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za
izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o
sodniški službi, in posebne pogoje za izvolitev na
sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik),
določene v 9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije
pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz
prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov
za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2
z dne 9. 11. 2017, dokazila in podatke, ki so določeni
v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži v
enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.

Ob-1519/21
Svet Osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen
Tinje, Veliko Tinje 29, 2316 Zgornja Ložnica, na podlagi sklepa z dne 25. 2. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:
U-1-269/12-24 in 47/15).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 19. 8. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/-njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; potrdilo
sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku;
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje) pošljite
v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet Osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen Tinje,
Veliko Tinje 29, 2316 Zg. Ložnica, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja/-ice«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži
tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Partizanska bolnišnica
Jesen Tinje
Ob-1524/21
Svet zavoda Osnovne šole Žužemberk, Baragova
c. 1, 8360 Žužemberk, na podlagi 58. člena ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj) razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15
ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2021.
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Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od
30 dni)
in
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda OŠ Žužemberk, Baragova c. 1, 8360 Žužemberk, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico
– Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Žužemberk

31 / 5. 3. 2021 /

Stran

527

Stran

528 /

Št.

31 / 5. 3. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 302-10-0/2019/4

Ob-1543/21

Sprememba
V Javnem pozivu za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja (Uradni list RS,
št. 61, Ob-3169/19) se:
1. točka 1 »Pravna podlaga« spremeni tako, da po
novem glasi: »Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18
in 125/20 – Odl. US), Proračun Republike Slovenije
za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in
174/20), Proračun Republike Slovenije za leto 2022
(Uradni list RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni
list RS, št. 174/20), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1
(Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15, 27/17
in 13/18 – ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve
M001-2399245-2015/II), Strategija poslovne odličnosti
2018–2030, ki jo je Vlada RS sprejela dne 11. 1. 2018,
Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija
za leti 2020 in 2021, ki ga je sprejel Svet agencije na
37. redni seji dne 20. 11. 2019 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 6. 12. 2019, št. 302-23/2019/1, Sprememb
Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija
za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na
29. korespondenčni seji dne 25. 3. 2020 in h katerim je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo
soglasje dne 10. 4. 2020, št. 302-23/2019/12, Sprememb Programa dela in finančnega načrta SPIRIT
Slovenija za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet
agencije na 38. redni seji dne 23. 6. 2020 in h katerim
je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
podalo soglasje dne 17. 7. 2020, št. 302-23/2019/2
ter Sprememb in dopolnitev Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2021 in Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za
leto 2022, ki ju je sprejel Svet agencije na 39. redni seji dne 14. 12. 2020 in h katerim je Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 12. 2020, št. 302-33/2020/2 in Pogodba
št. C21320-21G096005-NŽ 2018-172410-NŽ o izvajanju in financiranju programov s področja spodbujanja
podjetništva v letih 2021 in 2022 z dne 3. 2. 2021.«;
2. točka 3.1. spremeni tako, da po novem glasi: »Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne
skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju
poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM (v
nadaljevanju: model EFQM) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala
možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno
odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za
dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev
in poslovanja.«;

3. točka 3.2. spremeni tako, da se besedilo
»EFQM nagradi za odličnost« nadomesti z »EFQM
globalni nagradi«;
4. drugi odstavek točke 5.1. »Splošni pogoji za
kandidiranje« spremeni tako, da se v prvem stavku
število »15« zamenja s številom »5«;
5. drugi odstavek točke 5.2 »Pogoji za projekt« spremeni tako, da se v drugi alineji besedilo
»https://evidence.spiritslovenia.si/evidence/poslovna-
odlicnost« zamenja z besedilom »https://www.spiritslovenia.si/evidence/poslovna-odlicnost«;
6. šesti odstavek točke 5.2 »Pogoji za projekt«
spremeni tako, da se prva in druga alineja po novem
glasita:
»– prijavitelj in zunanji izvajalec ali svetovalec
povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– če je zunanji izvajalec ali svetovalec zakoniti
zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva
ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb
v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu
zunanjega izvajalca.«;
7. tretji odstavek točke 7 »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago« spremeni tako, da po novem glasi: »Pri primerih iz zgornjega odstavka velja,
da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo
že sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru
spremembe javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije bodo vloge, prejete do datuma spremembe,
obravnavane pod pogoji, ki so veljali v času oddaje
vloge.«;
8. prvi odstavek točke 8 »Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči« spremeni
tako, da po novem glasi: »SPIRIT Slovenija bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ do 60 %,
preostanek zagotavljajo upravičenci.«;
9. prvi odstavek točke 10 »Upravičeni stroški in
višina subvencije« spremeni tako, da po novem glasi:
»1. stroški svetovalne podpore pri:
– izvedbi samoocenitve po modelu EFQM (z
vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno
poslovno matriko) ali
– izvedbi zunanje ocenitve po modelu EFQM (z
vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno
poslovno matriko) ali
– izdelavi menedžerskega poročila po modelu
EFQM.
Rezultat izvedenega svetovanja je:
– izvedena izbrana samoocenitev in ustrezno poročilo,
– izvedena izbrana zunanja ocenitev in ustrezno
poročilo,
– izdelano menedžersko poročilo.
in/ali«;
10. prvi stavek drugega odstavka točke 10 »Upravičeni stroški in višina subvencije« spremeni tako, da
po novem glasi: »Stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju, ki
bo hkrati oziroma je že uveljavljalo stroške pod točko
10.1 ali 10.3 tega javnega poziva.«;
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11. tretju odstavek točke 10 »Upravičeni stroški
in višina subvencije« spremeni tako, da se besedilo
»EFQM nagrado za odličnost« spremeni v »EFQM globalno nagrado« ter besedilo »EFQM nagradi za odličnost« spremeni v »EFQM globalni nagradi«;
12. peti odstavek točke 11 »Roki in načini prijave na
javni poziv« spremeni tako, da se za drugo alinejo doda
»ali« ter se doda tretja alineja, ki glasi: »– po elektronski
pošti na naslov podlicnost@spiritslovenia.si. V naslovu
elektronskega sporočila se navede ime zadeve: »Vloga
– JP poslovna odličnost.«;
13. točka 13 »Razpoložljivost dokumentacije poziva« spremeni tako, da se besedilo »https://www.spiritslovenia.si» zamenja z besedilom »https://www.spiritslovenia.si/razpis/329«;
Skladno z navedenimi spremembami se spremeni
tudi besedilo Pozivne dokumentacije, kar se objavi na
spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/329.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ob-1542/21
Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo
vsebine Javnega poziva Vavčer za pripravo digitalne
strategije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21 z
dne 12. 2. 2021
Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem
listu:
5.3. Spremeni se:
Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih
vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem
pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1540/21
Začasno zaprtje javnega poziva
V skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo začasno zaprtje Vavčerja za digitalni marketing, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1541/21
Zaprtje javnega poziva
Zaradi porabe razpoložljivih sredstev objavljamo
zaprtje Vavčerja za tržne raziskave tujih trgov, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2.
2021.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 093-5/2021/3

Ob-1510/21

Na podlagi 106. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21
– ZDUOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021
(Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
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– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 23. člena Zakona o
nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja
javni poziv za leto 2021
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna
Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem,
Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je:
– sofinanciranje finančnega prispevka za projekte
nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki
so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna
Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske
komisije in EU parlament, kot npr.: Ustvarjalna Evropa,
LIFE, Obzorje 2020, Obzorje 2021, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi
EU) in
– sofinanciranje finančnega prispevka za projekte
NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani
Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za
prosto trgovino – EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za
finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški
sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za
finančni mehanizem.
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za
projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni
poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2023.
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi
za tiste projekte, ki so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 za sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni
mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino
– EFTA (Uradni list RS, št. 97/20 z dne 10. 7. 2020) in
se zaključijo najkasneje do objave tega javnega poziva.
Ministrstvo ne bo sofinanciralo finančnega prispevka za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu
za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna
Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list
RS, št. 97/20 z dne 10. 7. 2020) ali Javnem pozivu za
leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna
Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list
RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019).
3. Namen javnega poziva: ministrstvo se zaveda
pomembnosti delovanja in vključevanja NVO v programe, ki zadevajo širši evropski prostor. S finančnim prispevkom za projekte NVO, odobrenih s strani Evropske
unije ali s strani Urada za finančni mehanizem, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih
in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so
NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije
v projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU ali razpisih
Urada za finančni mehanizem.

529

Stran

530 /

Št.

31 / 5. 3. 2021

Upravičen prijavitelj mora, na dan prijave na javni
poziv, izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima status nevladne organizacije, po določbah 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju
in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 2:
Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta
z vsemi spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno
označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena
ZNOrg);
2. da je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU programa
ali programa Urada za finančni mehanizem (dokazila:
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 3: Kopija
pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU oziroma
z Uradom za finančni mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki
ga mora prijavitelj sofinancirati);
3. da je bil projekt, za katerega se zaproša finančni
prispevek, izbran v okviru EU programa ali programa
Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek finančnega prispevka ali pa je odstotek določen v pogodbi
prijavitelja projekta (dokazilo Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega
poziva in Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s
pogodbeno institucijo EU oziroma z Uradom za finančni
mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO
ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz
katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati);
4. da se projekt, za katerega se zaproša finančni
prispevek, izvaja na dan oddaje prijave na javni poziv in
se zaključi najkasneje do 31. 12. 2023, oziroma se je pričel izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na
razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali
Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za
prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 97/20 z dne
10. 7. 2020) in se zaključi najkasneje do objave tega javnega poziva (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva
in Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno
institucijo EU oziroma z Uradom za finančni mehanizem
ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna
organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega
je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati);
5. da projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, ni bil izbran na Javnem pozivu za leto 2020 za
sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih
na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije
ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja
za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 97/20 z
dne 10. 7. 2020) ali Javnem pozivu za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na
razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali
Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za
prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne
26. 4. 2019), (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva);
6. da ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski
račun, ki je vpisan v Register transakcijskih računov pri
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), (dokazila:
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva; ministrstvo preveri izpolnjevanje pogoja v bazi AJPES);
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7. da ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni poziv oziroma vrednost neplačanih zapadlih
obveznosti ne znaša 50 EUR ali več (dokazilo: Obrazec
št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega poziva in Priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih
dajatvah);
8. da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o
izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva,
ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev v bazi AJPES);
9. da zaprošena višina finančnega prispevka, ki je
predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno
z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje EU
projekta ali projekta Urada za finančni mehanizem, ne
presega 90 % zaprošene višine finančnega prispevka
(dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga
št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s
strani drugih javnih institucij);
10. da za finančni prispevek, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil
sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja), (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva).
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po
podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo
od te pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. Financiranje
5.1 Razpoložljiva sredstva javnega poziva
Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje
finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani
na razpisih EU ali na razpisih Urada za finančni mehanizem za leto 2021 znaša 1.500.000 EUR.
V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev
ne bo dosegla višine razpisanih sredstev v tem javnem
pozivu, ostanejo sredstva nerazporejena.
5.2 Višina zaprošenih sredstev oziroma način dodeljevanja sredstev
Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z
že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne
udeležbe, za posamezen projekt, ne presega 90 % zaprošene višine finančnega prispevka za EU projekt ali
projekt Urada za finančni mehanizem.
Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka na
razpisih EU in razpisih Urada za finančni mehanizem,
bo opredeljen skladno z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev in na javnem pozivu izraženimi potrebami
NVO.
Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmeren
delež od zaprošenih sredstev. Sorazmerni delež bo izračunan na podlagi zneska vseh zaprošenih sredstev (Y)
in obsega razpoložljivih sredstev (X).
(X/Y)*100 = sorazmeren delež (izražen v %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev
posameznega upravičenca * sorazmerni delež
6. Dodelitev sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni poziv je proračunsko leto 2021.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo izplačalo najkasneje do 31. 12. 2021, v skladu s plačilnim
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rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS.
7. Postopek izbora
V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za
izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje
projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih
sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada
za finančni mehanizem (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) preverila formalno popolnost prijav in
izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv. Strokovno komisijo je s pisno odločbo imenoval predstojnik
ministrstva.
Prijaviteljem, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega poziva, bodo dodeljena sredstva za
sofinanciranje EU projekta ali projekta Urada za finančni
mehanizem v enkratnem znesku.
7.1 Roki in način oddaje prijave na javni poziv
Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je
do vključno 9. 4. 2021.
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
in mora vsebovati vse prijavne obrazce in priloge, ki so
določeni v besedilu javnega poziva pod točko 11.2 a.)
in 11.2 c.). Poleg prijave je treba na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) posredovati
naslednje obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Priloga št. 4: Vsebinski načrt projekta (le v kolikor
ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU
ali del partnerskega sporazuma)
– Priloga št. 5: Finančni načrt projekta (le v kolikor
ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU
ali del partnerskega sporazuma).
Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po
pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni
pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21 (Glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Prijavo je treba poslati ali predložiti v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni
poziv za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih
organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem,
Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA«.
Za označevanje prijave na ovojnici se uporabi obrazec za označbo prijave (Obrazec št. 4: Označba prijave). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo prijave,
mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni
na obrazcu za označbo prijave. Prijave, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s
sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s
pogoji javnega poziva.
Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, poslane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene
s poštnim žigom do vključno 9. aprila 2021 in prijave,
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v
vložišče ministrstva prispele do vključno 9. aprila 2021,
osebno oddane prijave pa se bodo kot pravočasne
upoštevale, če bodo oddane na vložišče Ministrstva
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, do
9. aprila 2021 do 15. ure.
Prepozne oziroma na napačen naslov prispele
prijave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom
predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Prav tako bodo s sklepom predstojnika
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ministrstva zavržene tiste prijave, ki bodo oddane na
napačen način.
7.2 Število predloženih prijav
Prijavitelj na predmetni javni poziv lahko prijavi največ tri različne projekte. Za vsak projekt prijavitelj odda
ločeno prijavo, v ločeni ovojnici. V kolikor bo posamezni
prijavitelj oddal več kot tri prijave, se bodo upoštevale
tiste prijave, ki bodo na ministrstvu evidentirane kot
prvo prispele, četrta ter vse nadaljnje prijave se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju.
7.3 Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo izvedeno v osmih dneh od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo
praviloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu
in lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani
ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2021-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
V primeru velikega števila prejetih prijav (nad 15 prijav) lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje prijav ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
dva delovna dneva pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2021-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo prijavo,
in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene
ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to ali so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
7.4 Popolnost prijav in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obrazcev in obveznih prilog ter podatkov,
zahtevanih v besedilu javnega poziva in ki ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev in prilog na e-nosilcu
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.)
Če prijavitelj posluje z žigom, mora originalno žigosati obrazce in priloge. V kolikor z njim ne posluje,
na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z
žigom«. Prav tako je obvezen originalni podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja
pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolne prijave bo strokovna
komisija v osmih dneh od zaključka odpiranja prijav, prijavitelja pozvala k dopolnitvi prijave. Poziv za dopolnitev
prijave bo posredovan s priporočeno pošto na naslov
prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski
naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od
prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za
dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati
višine zaprošenih sredstev.
Prijava, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v roku in v
skladu s pozivom za dopolnitev prijave, bo zavrnjena s
sklepom predstojnika ministrstva.
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na javni poziv, določenih v javnem pozivu.
V primeru da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem pozivu, bo prijava zavrnjena.
Za sofinanciranje bodo, skladno z določili javnega
poziva, izbrani vsi projekti, ki bodo zadostili vsem pogojem javnega poziva.
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8. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega poziva in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo, na
predlog strokovne komisije, s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.
Rezultati poziva predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2021-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe
o sofinanciranju).
V primeru, da se prijavitelj v osmih dneh od prejema
poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta ne
odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev
umaknil, sredstva pa ostanejo nerazporejena.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi.
9. Pravno varstvo
Zoper sklep ministrstva o prijavi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve
sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se
mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena
pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na
pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v
postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
10. Pogoji za spremembo dokumentacije za javni
poziv: pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni dokumentacijo javnega poziva z izdajo
sprememb oziroma dopolnitev, ki ne vplivajo na pogoje
za kandidiranje na javnem pozivu. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo objavljena tudi na spletnem
naslovu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-
poziv-za-leto-2021-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
11. Dokumentacija za javni poziv in dodatne informacije
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani
prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2021-za-sofinanciranje-
projektov-nvo/
Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani
prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na
naslovu: gp.mju@gov.si, s pripisom: »Javni poziv za leto
2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega
združenja za prosto trgovino – EFTA« (za Ludvik Štritof).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-
leto-2021-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
Vprašanja je možno posredovati do vključno 2. aprila 2021. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem
datumu, odgovori ne bodo posredovani.
11.1 Navodila za izpolnjevanje
V javnem pozivu se nahajajo prijavni obrazci in
priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, kjer je to navedeno, tudi
originalno podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so
sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti
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k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom
prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del javnega poziva, pridobi oziroma
pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni
del prijave na javni poziv. Vsa zahtevana dokumentacija
mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi
prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spod
njim seznamom.
11.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
a) Prijavni obrazci
Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti
izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu
in so sestavni del prijave:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega poziva
– Obrazec št. 4: Označba prijave
b) Priloga, ki je del javnega poziva
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni
potrebno priložiti k prijavi)
c) Priloge, ki niso objavljene v javnem pozivu in jih
morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega
temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami
(prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg).
– Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU oziroma z Uradom za finančni
mehanizem ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO
ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz
katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati.
– Priloga št. 4: Kopija vsebinskega načrta projekta
(le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno
institucijo EU ali Uradom za finančni mehanizem ali del
partnerskega sporazuma), (lahko le na e-nosilcu).
– Priloga št. 5: Kopija finančnega načrta projekta
(le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno
institucijo EU ali Uradom za finančni mehanizem, ali del
partnerskega sporazuma), (lahko le na e-nosilcu).
– Priloga št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij.
– Priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o
plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah do vključno
zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni
razpis.
– Priloga št. 8: Pojasnilo oziroma metodologija izračuna višine že odobrenih javnih sredstev (v kolikor ni
jasno razvidno iz pogodbe o sofinanciranju).
Ministrstvo za javno upravo
Ob-1531/21
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) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega poziva za sofinanciranje
predhodnih arheoloških raziskav na območju
naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine,
ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(javni poziv, oznaka JP-PAR-2021)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali
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vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo, oznaka: JP-PAR-2021.
Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta,
ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege
izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi
izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih
izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim
kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso
izvedle v pogodbenem roku.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv, je 115.579,00 EUR.
Poziv bo trajal od 5. 3. 2021 do 31. 5. 2021 oziroma
do porabe sredstev (do objave zaključka poziva).
Besedilo javnega poziva bo 5. 3. 2021 objavljeno
na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1501/21
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
(v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega
razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15)
ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije
Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni
poziv za izbor kulturnih projektov na področju
mobilnosti v tujini za leto 2021 (v nadaljevanju:
JP1–MOBILNOST–2021).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 5. 3. 2021 ter traja do
porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 8. 2021.
Javna agencija za knjigo RS
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Ob-1502/21
Javni poziv
stanovskim društvom pred izvedbo postopkov
podeljevanja delovnih štipendij za ustvarjalnost
iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2021
Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 z dne 27. 5. 2016)
se delovne štipendije za ustvarjalnost podeljujejo na
petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo:
leposlovje, prevajanje, ilustracija in fotografija, glasba in
AV področje. Pri dodeljevanju delovnih štipendij se kot
kriterij izbire upošteva kvalitetna izvirnost, ki se ocenjuje
na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc. Knjižnična nadomestila v obliki delovnih
štipendij za ustvarjalnost s posamičnimi odločbami podeljuje v. d. direktorja Javne agencije za knjigo RS na
podlagi javnega razpisa po predhodnih predlogih pristojnih delovnih komisij. Podrobnejši kriteriji in merila za
dodelitev delovnih štipendij za ustvarjalnost se določijo
v besedilu javnega razpisa, ki ga agencija pripravi na
podlagi strokovnih izhodišč, oblikovanih v sodelovanju
s stanovskimi društvi s posameznega razpisnega področja. Strokovna izhodišča obsegajo najmanj opredelitev
ciljev štipendiranja, kategorij avtorjev in meril oziroma
kriterijev za ocenjevanje vlog skupaj s točkovnikom.
Peti odstavek 10. člena pravilnika določa, da delovne komisije imenuje v. d. direktorja Javne agencije za
knjigo RS za vsak posamezni javni razpis s področij iz
prvega odstavka tega poziva izmed strokovnjakov, ki jih
predlagajo stanovska društva s posameznega področja.
Posamezno delovno komisijo sestavlja tri do pet članov.
Na podlagi citiranih določb pravilnika pozivamo stanovska društva, da nam najkasneje do 19. 3. 2021 na
e-naslov: gp.jakrs@jakrs.si posredujejo predlog kadrovske sestave delovnih komisij na svojem področju, ki naj
šteje najmanj tri in ne več kot pet kandidatov, izmed
katerih bo v. d. direktorja JAK imenoval predvidoma tričlansko delovno komisijo.
Stanovska društva pozivamo tudi, da nam najkasneje do 19. 3. 2021 na zgornji e-naslov posredujejo
osnutek strokovnih izhodišč iz četrtega odstavka 10. člena pravilnika.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1520/21
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljubljana, 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
8. 3. 2021 začne s poslovanjem notarka Mojca Gorišek Gros na Brezovici pri Ljubljani, Podpeška cesta 2.
Notarska zbornica Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-11/2021-5

Ob-1450/21

Statut Sindikata zaposlenih Komisije za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, ki je
v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana na podlagi odločbe
številka 101-2/2016-2 z dne 10. 2. 2016 in je vpisan v
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko
2/2016, se z dnem 24. 2. 2021 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1481/21

Ob-1508/21

Ime medija: Radio Rogla.
Izdajatelj: Radio Rogla, d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Mandarina, d.o.o, Šmarje Sap, Finkram, d.o.o., Vojnik.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič.

Ime medija: Radio Sora, d.o.o., Kapucinski trg 4,
4220 Škofja Loka.
Izdajatelj: RADIO SORA d.o.o.
Seznam družbenikov:
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka,
delež kapitala: 32,793 %, glasovne pravice: 37,48 %;
– Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki, delež
kapitala: 4,550 %, glasovne pravice: 5,18 %;
– Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87,
Gorenja vas, delež kapitala: 4,521 %, glasovne pravice:
4,12 %;
– Rudi Zevnik, Mavčiče 23, Mavčiče, delež kapitala:
5,642 %, glasovne pravice: 6,45 %;
– Jesenko Vasilija, Pod griči 51, Žiri, delež kapitala:
4,608 %, glasovne pravice: 5,25 %;
– Krvina Rudi, Slovenska c. 1, Žiri, delež kapitala:
6,608 %, glasovne pravice: 7,51 %;
– Mlakar Jelka, Trg svobode 8, Žiri, delež kapitala:
4,642 %, glasovne pravice: 5,25 %;
– Novak Matjaž, Srednja vas 11, Poljane, delež kapitala: 6,608 %, glasovne pravice: 7,51 %;
– Potočnik Marjan, Sveti duh 100, Škofja Loka, delež kapitala: 9,223 %, glasovne pravice: 10,50 %;
– Tanja Barašin, Tavčarjeva 23, Škofja Loka, delež
kapitala: 4,615 %, glasovne pravice: 5,25 %;
– Občina Žiri, Loška c. 1, Žiri, delež kapitala:
3,974 %, glasovne pravice: 4,52 %;
– Radio Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, Škofja Loka,
delež kapitala: 12,216 %, glasovne pravice: 0.

Ob-1482/21
Ime medija: Novice, Bistriške novice, Celjan.
Izdajatelj: Novice, d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Tomo
Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič.
Ob-1483/21
Ime medija: Rogaške novice.
Izdajatelj: Gora, d.o.o., Zdraviliški trg 1, Rogaška
Slatina.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novice, d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič.
Ob-1484/21
Ime medija: Šentjurske novice.
Izdajatelj: Mediastar, d.o.o., Šentjur.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novice, d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič.

Ob-1517/21
Ime medijev: MojRadio, Moj Radio 1.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris Sušin, s.p.,
Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-4/2020/9

Ob-1514/21

Na podlagi 104. člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 –
ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16,
39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZMed) in 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –
ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 30/19 – odl. US;
v nadaljevanju: ZEKom-1) Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju:
agencija) sprejema
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih
frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo –
splošni 2021/1
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pet radijskih frekvenc
za analogno zvokovno radiodifuzno razširjanje radijskega programa, združenih v skupno tri predmete javnega
razpisa, na naslednjih oddajnih točkah:
1. Ajdovščina 91,2 MHz,
2. Črnomelj 1 99,6 MHz in Metlika 95,1 MHz,
3. Jesenice 98,0 MHz in Kranjska Gora 88,6 MHz.
Pri točkah 2. in 3. predmet javnega razpisa predstavljata po dve frekvenci, ki se bosta skupaj podelili
najboljšemu ponudniku na posameznem predmetu. Pri
točki 1. je predmet javnega razpisa ena frekvenca.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki ga je pred uvedbo tega javnega
razpisa na podlagi 105. člena ZMed izdala agencija,
razen Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS,
št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09
– ZIPRS0809-B in 9/14).
2.2 Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da v
radijskem programu, s katerim kandidira na tem javnem
razpisu, spoštuje profesionalne novinarske standarde in
načelo objektivnega poročanja.
2.3 Ponudnik lahko kandidira samo z radijskim programom, ki se že razširja v analogni radiodifuzni tehniki,
pri čemer se mora območje pokrivanja tega radijskega
programa v analogni radiodifuzni tehniki v celoti ali deloma nahajati znotraj statistične regije, v kateri se nahaja
območje pokrivanja tistega predmeta javnega razpisa,
za katerega kandidira ponudnik.
2.4 Ponudnik s programom, s katerim kandidira za
posamezen predmet tega javnega razpisa, ne sme v
celoti ali delno pokrivati območja pokrivanja posameznega predmeta javnega razpisa, za katerega kandidira.
Šteje se, da ponudnik s programom, s katerim kandidira,
v celoti ali delno pokriva območje pokrivanja posameznega predmeta javnega razpisa, če ga v celoti ali delno
pokriva z območjem pokrivanja radijskega programa, s
katerim kandidira, ali če ga katerikoli izdajatelj v celoti ali
delno pokriva z območjem pokrivanja drugega radijskega programa, ki ima vključeno isto programsko radijsko
mrežo po 83. členu ZMed ali isti skupni regionalni radij-

ski program po 79. členu ZMed kot radijski program, s
katerim kandidira ponudnik. Za potrebe preverjanja tega
pogoja se upoštevajo območja pokrivanja v analogni
radiodifuzni tehniki.
2.5 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev
ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali prisilne likvidacije.
2.6 Ponudnik mora imeti na dan poteka roka za
oddajo ponudb poravnane vse zapadle obveznosti do
agencije.
2.7 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno
ponudbo.
3 Postopek izbire ponudb
Javni razpis vodi posebna nepristranska komisija (v
nadaljevanju: komisija). Komisija bo popolne ponudbe,
ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov,
skladno s 104. členom ZMed, upoštevajo naslednja merila: obseg lastne produkcije, politična nevtralnost programa, žanrska in tematska raznovrstnost programske
ponudbe, stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem
območju, dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja, mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o
utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom,
zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma
regionalni radijski program, ekonomsko stanje prosilca,
tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa, število potencialnih uporabnikov –
poslušalcev, dosedanje izkušnje ponudnika na področju
radiodifuzije, trajanje (obseg) programa in prednostno
upoštevanje programov posebnega pomena. Pri vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število
točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu. Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je
sto. V primeru, da dva ali več ponudnikov, ki kandidirajo
za isti predmet javnega razpisa, doseže enako vsoto
točk, se uporabita dodatni merili.
Komisija pošlje popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili Svetu za radiodifuzijo. Svet za radiodifuzijo pregleda prispele ponudbe
in poročilo o njihovi oceni ter najpozneje v 60 dneh po
prejemu ponudb in poročila predloži agenciji obrazložen
predlog izbire.
Po prejemu obrazloženega predloga sveta agencija
izda odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, s katerimi
odloči o ponudbah. Radijske frekvence agencija dodeli
z odločbo, v skladu z določili 49. člena ZEKom-1.
4 Merila za izbiro najugodnejših ponudb in način
njihove uporabe
4.1 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času.
Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenj
za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
4.2 Politična nevtralnost programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, ali predložijo izjavo o politični nevtralnosti progra-
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ma. Ponudnik, ki ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano
izjavo, prejme 6 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži
izpolnjene in podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–6 točk)
4.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske
ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin zagotav
ljajo v ponujenem programu, pri čemer se upoštevajo
samo zvrsti z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj
1,0 %. Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz
dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti. (0–8 točk)
4.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem
območju
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali so v upoštevnem obdobju na agencijo
naslovili vsaj eno pobudo za izvedbo javnega razpisa
ali dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno
radiodifuzijo na območju pokrivanja tistega predmeta
javnega razpisa, za katerega kandidirajo. Ponudnik,
ki je na agencijo v upoštevnem obdobju naslovil vsaj
eno upoštevno pobudo, prejme 6 točk. Ponudnik, ki
na agencijo v upoštevnem obdobju ni naslovil nobene
upoštevne pobude, prejme 0 točk. Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz arhiva prejetih pobud pri
agenciji. (0–6 točk)
4.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na oddaljenost območja pokrivanja radijskega programa, s katerim kandidirajo na posameznem predmetu
javnega razpisa, od območja pokrivanja posameznega
predmeta javnega razpisa, za katerega kandidirajo. Ponudbe se ocenjujejo ob upoštevanju podatkov iz odločb
o dodelitvi radijskih frekvenc za analogno zvokovno
radiodifuzijo. (0–8 točk)
4.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o
utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o
utemeljenosti pokrivanja območja pokrivanja z novim
programom. Ponudnik prejme do 8 točk, če v ponudbi
priloži izpolnjena in podpisana pozitivna mnenja pristojnih organov občin, v katere sega območje pokrivanja
posameznega predmeta javnega razpisa, o utemeljenosti pokrivanja območja posamezne občine s ponujenim
programom. (0–8 točk)
4.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni
oziroma regionalni radijski program
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na poslušanost radijskega programa, s katerim posamezen ponudnik kandidira, v statistični regiji, v kateri
se nahaja tisti predmet javnega razpisa, za katerega
kandidira ponudnik. Ponudbe se ocenjujejo na podlagi
podatkov iz raziskav o poslušanosti radijskih programov
za leto 2020. (0–16 točk)
4.8 Ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri podmerilu ekonomsko stanje in tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudbe ocenjujejo na podlagi bonitetne ocene, izdelane po
modelu S.BON AJPES, ki jo ponudniki priložijo ponudbi.
Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudnikom točke dodelijo glede na seštevek ravni izobrazbe njihovih zaposlenih,
uravnotežen glede na skupno količino radijskega programa, ki ga oddajajo, ter glede na zasedenost ključnih
delovnih mest za opravljanje radijske dejavnosti, na
podlagi podatkov iz obrazca, ki ga ponudniki priložijo
ponudbi. (0–20 točk)
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4.9 Število potencialnih uporabnikov – poslušalcev
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede na to, kakšen delež novih potencialnih uporabnikov
– poslušalcev bi ponujen program pridobil glede na
obstoječe potencialne uporabnike – poslušalce programa. Upošteva se razmerje med prebivalstvom znotraj
območja pokrivanja posameznega predmeta javnega
razpisa in prebivalstvom znotraj obstoječega območja
pokrivanja ponujenega programa. (0–6 točk)
4.10 Dosedanje izkušnje ponudnika na področju
radiodifuzije
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede
na dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije, to je glede na število dopolnjenih let delovanja
ponudnika na področju radiodifuzije. Šteje se, da ponudnik deluje na področju radiodifuzije toliko let, kolikor
dopolnjenih let je minilo od datuma izdaje prvega akta
agencije ali njenih pravnih prednikov, s katerim je bila
ponudniku dovoljena uporaba radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo, do dneva poteka roka za
oddajo ponudb na ta javni razpis. (0–6 točk)
4.11 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, prejmejo 2 točki, ponudniki, katerih program traja manj kot
168   ur, prejmejo 0 točk. Ponudbe se ocenjujejo na
podlagi podatkov iz dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti. (0–2 točki)
4.12 Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede
na to, ali kandidirajo s programom s statusom posebnega pomena. Ponudniki, ki kandidirajo s programom,
kateremu je v skladu z ZMed dodeljen katerikoli status
posebnega pomena (lokalni, regionalni, nepridobitni,
študentski), dobijo pri tem merilu 4 točke. Ponudniki, ki
kandidirajo s programi brez statusa posebnega pomena,
dobijo pri tem merilu 0 točk. Upoštevajo se podatki iz
evidenc agencije in ministrstva, pristojnega za medije.
(0–4 točke)
4.13.1 Dodatno merilo 1
V primeru, da dva ali več ponudnikov, ki kandidirajo
za isti predmet javnega razpisa, doseže enako vsoto
točk, bo za eno mesto višje uvrščena ponudba tistega
izdajatelja programa, ki ima pri merilu 7 – zagotovilo,
da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni
radijski program – ugotovljeno višjo poslušanost.
4.13.2 Dodatno merilo 2
Dodatno merilo 2 se uporabi, če po uporabi dodat
nega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so pri posameznem predmetu javnega razpisa dosegle enako vsoto
točk, ni mogoče uvrstiti na višje mesto. Kot dodatno
merilo 2 se uporabi žreb.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 9. 4. 2021 do 12. ure.
Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti
na naslov agencije do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve,
nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev.
Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija zapečateno poslala nazaj
pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti
na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka
od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure.
Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu pošiljke.
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Ponudniki lahko za posamezen radijski program
oddajo največ eno ponudbo za vsak posamezen predmet javnega razpisa. Če ponudnik z istim programom
kandidira na več predmetih tega javnega razpisa, mora
za vsak predmet javnega razpisa predložiti ločeno ponudbo.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni
kopiji. Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak
v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« oziroma »Kopija«.
Oba ovoja morata biti vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako: »Ponudba na javni razpis za dodelitev
radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo
– splošni 2021/1, Ne odpiraj« in naslovljen na naslov
agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj polni naslov.
Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v
razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v
veliki sejni sobi, dne 13. 4. 2021, ob 10. uri.
7 Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija
je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-
rs.si. Ponudnikom je na voljo brez plačila.
8 Kontaktna oseba za dodatne informacije: Martin
Hari (martin.hari@akos-rs.si).
9 Rok za izdajo in vročitev odločb o dodelitvi radijskih frekvenc: Agencija bo odločbe izdala in vročila
najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-6/2021-2

Ob-1490/21

Območna geodetska uprava Koper, Piranska
cesta 2, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjet
no umrlih Polis Josipu Skadanščina 4, 6242 Materija,
Jaksetič Antonu, Bač pri Materiji 9, 6242 Materija,
Ban Josipu, Bač pri Materiji 28, 6242 Materija, Hrvatin
Ivanu, Skadanščina 16, 6242 Materija, Sluga Ivanu,
Skadanščina 5, 6242 Materija, Jaški Albini, Trst, Via
Mateotti 11, Trst, Grdevič Francu, Trst, Via Lavaretto 3, Poles Kristini, Buones Aires, lastnikih parcele
št. 2357 k.o. 2574-Markovščina, da se javijo v 30 dneh
od dneva objave tega oklica in na enotnem državnem
portalu e-uprave vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje parcele 1903 v k.o. 2559-Materija, ki ga vodi
geodetsko podjetje Geo-biro d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ul. 37, 5000 Nova Gorica.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 11. 2. 2021
Št. 02110-9/2021-3

Ob-1491/21

Območna geodetska uprava Koper, Piranska
cesta 2, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno
umrlih Memon Mariji, Prešnica 65, 6240 Kozina, Memon Jožefi, Prešnica 65, 6240 Kozina, Memon Antoniji,
Prešnica, 65, 6240 Kozina, Poles Josipu, Prešnica 1,
6240 Kozina, Poles Antonu, Prešnica 6, 6240 Kozina,
Ražem Ivanu, Prešnica 17, 6240 Kozina, Pečar Ivanu,
Prešnica 74, 6240 Kozina, Pečar Josipu, Prešnica 43,
6240 Kozina, Pečar Antonu, Prešnica 30, 6240 Kozina,
Memon Ivanu, Prešnica 30, 6240 Kozina, Pečar Josipu,
Prešnica 77, 6240 Kozina, Pečar Jakobu, Prešnica 27,
6240 Kozina, Bolčič Martinu, Prešnica 68, 6240 Kozina,
Sosič Josipu, Prešnica 71, 6240 Kozina, Bolčič Ivanu,
Prešnica 70, 6240 Kozina, Jakomin Antoniji, Dol pri
Hrastovljah 34, 6275 Črni Kal, Memon Rozaliji, Prešnica 35, 6240 Kozina, Pečar Stanku, Prešnica 49,
6240 Kozina, Pečar Josipu, Prešnica 44, 6240 Kozina,
Pečar Ivani, Prešnica 38, 6240 Kozina, Ražem Josipu,
Prešnica 18, 6240 Kozina, Bolčič Mariji, Prešnica 66,
6240 Kozina, Pečar Josipu, Prešnica 55, 6240 Kozina,
Pečar Ivanu, 6240 Kozina, Slavec Josipu, Črnotiče 27,
6275 Črni Kal, Slavec Antonu, Črnotiče 27, 6275 Črni
Kal, Slavec Ivanu, Črnotiče 27, 6275 Črni Kal, Bolčič
Josipu, Semedela, Koper, Bolčič Jožefu, Prešnica 32,
6240 Kozina, Bolčič Zvonimiri, Prešnica 32, 6240 Kozina, Bolčič Jošku, Prešnica 32, 6240 Kozina, Memon
Mariji, Apače 13, 9253 Apače, Metlica Ivanu, Bergod 4,
Pečar Mariji, Prešnica 18, 6240 Kozina, Cocco Dušani,
Via Fulgosio Raffaele 22, 29100 Piacenza, Italija, Pečar

Josipu, S. Maria Maddalena superiore 394, Trst, Pečar
Milanu, Ul. Picheta 728, Buenos Aires, Pečar Rozaliji,
Prešnica 17, 6240 Kozina, lastnikih parcele št. 1038/1 in
1037 k.o. 2458-Prešnica, da se javijo v 30 dneh od dneva objave tega oklica in na enotnem državnem portalu
e-uprave vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje
parcele 1903 v k.o. 2559- Materija, ki ga vodi geodetsko
podjetje Geo-biro d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ul. 37,
5000 Nova Gorica.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 15. 2. 2021
Št. 02110-5/2021-3

Ob-1492/21

Območna geodetska uprava Koper, Piranska
cesta 2, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno
umrlih Železnik Jožefu, Artviže 17, 6242 Materija, Race
Josipu, Rodik 68, 6240 Kozina, Babič Martinu, Rodik 27,
6240 Kozina, Babič Francu, Rodik 17, 6240 Kozina,
Sluga Antonu, Rodik 68, 6240 Kozina, Jelušič Jakobu,
Rodik 1, 6240 Kozina, Čebohin Antonu, Rodik 47, 6240
Kozina, Čebohin Jožefu, Rodik 54, 6240 Kozina, Drozina Ivanu, Artviže 12, 6242 Materija, Gerželj Andreju, Art
viže 17, 6242 Materija, Abram Štefanu, Artviže 28, 6242
Materija, Škerjanc Francu, Artviže 19, 6242 Materija,
Sluga Martinu, Artviže 24, 6242 Materija, Kaluža Jožefu,
Artviže 5, 6242 Materija, Hrovatin Antonu, Artviže 23,
6242 Materija, Stančič Juriju, Artviže 29, 6242 Materija, Počkaj Martinu, Artviže 26, 6242 Materija, Lipolt
Lovrencu, Podgrad pri Vremah 9, 6217 Vremski Britof,
Maslič Antonu, Podgrad pri Vremah 17, 6217 Vremski
Britof, Cerkvenik Štefanu, Podgrad pri Vremah 26, 6217
Vremski Britof, Maslič Matiji, Podgrad pri Vremah 15,
6217, Vremski Britof, Svetina Lovrencu, Podgrad pri
Vremah 22, 6217 Vremski Britof, Zadnik Ivanu, Podgrad
pri Vremah 21, 6217 Vremski Britof, Novak Martinu,
Rodik 2, 6240 Kozina, Babuder Antonu, Rodik 3, 6240
Kozina, Šuman Jožefu, Rodik 5, 6240 Kozina, Bernetič
Mihaelu, Rodik 6, 6240 Kozina, Lukač Štefanu, Rodik 7,
6240 Kozina, Šuman Antonu, Rodik 8, 6240 Kozina,
Babič Jožefu, Rodik 12, 6240 Kozina, Benčina Jožefu,
Rodik 12, 6240 Kozina, Božeglav Luki, Rodik 11, 6240
Kozina, Prelc Mihaelu, Rodik 14, 6240 Kozina, Lukovec Jožefu, Rodik 15, 6240 Kozina, Čebohin Antonu,
Rodik 17, 6240 Kozina, Božeglav Mihaelu, Rodik 18,
6240 Kozina, Kljun Andreju, Rodik 19, 6240 Kozina,
Čebohin Jožefu, Rodik 20, 6240 Kozina, Race Martinu,
Rodik 21, 6240 Kozina, Rapotec Mihaelu, Rodik 22,
6240 Kozina, Dunovič Francu, Rodik 23, 6240 Kozina,
Race Antonu, Rodik 24, 6240 Kozina, Bernetič Antonu,
Rodik 25, 6240 Kozina, Babič Andreju, Rodik 26, 6240
Kozina, Cerkvenik Ivanu, Rodik 28, 6240 Kozina, Cerkvenik Martinu, Rodik 29, 6240 Kozina, Babuder Jako-
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bu, Rodik 34, 6240 Kozina, Babuder Jožefu, Rodik 34,
6240 Kozina, Lukovič Mariji, Rodik 35, 6240, Bernetič
Luki, Rodik 37, 6240 Kozina, Kljun Andreju, Rodik 38,
6240 Kozina, Babič Antonu, Rodik 39, 6240 Kozina,
Babič Mihaelu, Rodik 40, 6240 Kozina, Metlika Ivanu, Rodik 41, 6240 Kozina, Babič Valentinu, Rodik 42,
6240 Kozina, Počkaj Jožefu, Rodik 45, 6240 Kozina,
Opara Jožefu, Rodik 46, 6240 kozina, Gombač Jožefu,
Rodik 47, 6240 Kozina, Babič Mihaelu, Rodik 48, 6240
Kozina, Babič Antonu, Rodik 49, 6240 Kozina, Komar
Mihaelu, Rodik 50, 6240 Kozina, Komar Antonu, Rodik 51, 6240 kozina, Cerkvenik Francu, Rodik 52, 6240
Kozina, Godina Martinu, Rodik 53, 6240 Kozina, Šuber
Ivanu, Rodik 84, 6240 Kozina, Mlač Jožefu, Rodik 56,
6240 Kozina, Babič Jožefu, Rodik 57, 6240 Kozina,
Čebohin Ivanu, Rodik 61, 6240 Kozina, Čepar Ivanu,
Rodik 63, 6240 Kozina, Bernetič Štefanu, Rodik 66,
6240 kozina, Bernetič Antonu, Rodik 67, 6240 Kozina,
Race Antonu, Rodik 69, 6240 Kozina, Erman Mihaelu,
Rodik 71, 6240 Kozina, Babuder Jožefu, Rodik 72,
6240 Kozina, Rapotec Jožefu, Rodik 75, 6240 Kozina,
Bernetič Francu, Rodik 76, 6240 Kozina, Bernetič Mariji,
Rodik 76, 6240 Kozina, Bernetič Frančiški, Rodik 76,
6240 Kozina, Čebohin Antonu, Rodik 77, 6240 Kozina,
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Opara Mihaelu, Rodik 78, 6240 Kozina, Bernetič Jožefu,
Rodik 78, 6240 Kozina, Stančič Martinu, Rodik 79, 6240
Kozina, Fuk Vincencu, Rodik 43, 6240 Kozina, Stančič
Mariji, Rodik 51, 6240 Kozina, Semec Uršuli, Rodik 70,
6240 Kozina, Erman Frančiški, Rodik 70, 6240 Kozina,
Skok Jožefu, Planina, 6232 Planina, Čebohin Martinu,
Rodik 80, 6240 Kozina, Čebohin Jožefu, Rodik 81, 6240
Kozina, Čebohin Jožefu. Rodik 85, 6240 Kozina Škerjanc Luki, Artviže 14, 6242 Materija, Počkaj Josip, Trst,
Via Giuliani 33, Italija, Cerkvenik Ivani, Trst, Via Fornace 8, Italija, lastnikih parcele št. 726/1 k.o. 2462-Podgrad, da se javijo v 30 dneh od dneva objave tega oklica
in na enotnem državnem portalu e-uprave vstopijo v
postopek evidentiranja urejene meje parcele 725/1 in
726/1 v k.o. 2462 Podgrad, ki ga vodi geodetsko podjetje Geo-biro d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ul. 37,
5000 Nova Gorica.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper
dne 5. 2. 2021
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
II N 112/2020

Os-1342/21

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
II N 112/2020 z dne 9. 2. 2021 nasprotnemu udeležencu Bojanu Cvetanu, katerega prebivališče ni znano in
tudi nima pooblaščenca, na podlagi četrtega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavilo začasno zastopnico odvetnico Nino Cek, odvetnico v Kopru,
Vanganelska cesta 5, Koper.
Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca
zastopala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 2. 2021
II N 480/2020

Os-1506/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Vedranu Tomičić,
Johi 19, Bosiljevo, ki ga zastopa Odv. Marko Štamcar,
Novi trg 11, Novo mesto – dostava, zaradi izterjave
2.253,26 EUR, sklenilo:
Dolžniku Vedranu Tomičić, Johi 19, Bosiljevo, 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 Odv. Marko
Štamcar, Novi trg 11, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2021

Os-2672/20

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni svetovalki Maji Pucelj Krajnc, v nepravdni zadevi
predlagatelja Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana, po kandidatki za državno
odvetnico Majdo Koželj, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Urška Saje, Tržaška cesta 40, Ljubljana in
2. Boštjan Janić, Adamičeva ulica 5, 1000 Ljubljana,
zaradi predloga za določitev preživnine, dne 27. julija
2020, sklenilo:
Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca se
imenuje odvetnica Jasna Hojnik, Tržaška cesta 216a,
1000 Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2020
VL 7555/2020

VL 95147/2020

Os-3516/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžnici Selvedini Šahinovič, Tesarska ulica 8, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast.
Lamut Mitja – odvetnik, Pražakova ulica 10, Ljubljana,
zaradi izterjave 3.195,82 EUR, sklenilo:
Dolžnici Selvedini Šahinovič, Tesarska ulica 8, Ljubljana, 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 Mitja Lamut –
odvetnik, Pražakova ulica 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2020

I 763/2019

Os-1389/21

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici – svetnici Kseniji Lorenčič, v izvršilni zadevi upnika B2 Kapital, poslovne storitve d.o.o., matična
št. 6653057000, davčna št. 58008098, Verovškova ulica 64A, Ljubljana, zoper dolžnika Janeza Debevec,
EMŠO 2901971500314, Göstinger Strasse 25/4, Graz,
Republika Avstrija, zaradi izterjave 42.881,08 EUR s pp,
o določitvi začasnega zastopnika, izven naroka, 16. 2.
2021 sklenilo:
Dolžniku Janezu Debevcu, s stalnim prebivališčem
Göstinger Strasse 25/4, Graz, Republika Avstrija, se
na podlagi 5. 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 odvetniška
družba Vesenjak, o.p., d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 797/2020

Os-1003/21

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Romanu Verniku, sinu Cvetka, roj.
5. 5. 1934, samskemu, umrlemu 16. 10. 2020, nazadnje
stalno stan. Milčinskega ulica 14, Celje.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke,
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Iz zbranih podat-
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kov izhaja, da je bil zapustnik samski in ni imel otrok.
Sodišču ni znano ali obstojijo druge osebe, ki lahko
uveljavljajo dedno pravico na podlagi zakona.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v
enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča
in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 12. 2020
D 148/2020-7

Os-3522/20

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Markon Gabrijelu, roj. 12. 1. 1938, državljanu RS, nazadnje stanujoč Kelowna Kanada, ki je
umrl 20. 4. 2014, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v
Gornji Radgoni v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 11. 12. 2020

D 243/2020

Os-1125/21

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Koželj Janezu Hinku, sinu Iva,
rojenem 22. 8. 1934, nazadnje stanujoč Cesta maršala
Tita 12, Jesenice, ki je umrl dne 13. 7. 2020.
V zapuščino spadajo denarna sredstva ter nepremičnine v k.o. Jesenice.
Zapustnikovi dediči niso znani, zato na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju pozivamo vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem
Koželj Janezu Hinku, naj se priglasijo pri naslovnem
sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 1. 2021
II D 2256/2018

Os-1022/21

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojni Šefiki Kličić, rojeni 29. 7. 1949,
nazadnje stanujoči Cesta železarjev 26, Jesenice, ki je
umrla dne 9. 5. 2020.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih
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
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 1. 2021

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Francu Kokalj, roj. dne 14. 11.
1953, umrlem dne 4. 7. 2018, nazadnje stanujoči na
naslovu Ulica Bratov Učakar 130, Ljubljana, drž. Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih zakonitih ali oporočnih dedičih, je bil objavljen oklic neznanim
dedičem, na katerega se ni javil nihče, ki bi imel pravico
do dedovanja.
Morebitne upnike po pok. Francu Kokalj obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo
to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2020

D 127/2011

III D 1993/2019

D 179/2020

Os-1085/21

Os-1096/21

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Pavlenč Zoranu, rojenem 21. 12.
1956, nazadnje stanujoč Cesta bratov Stražišarjev 35,
Jesenice, ki je umrl dne 17. 4. 2011.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 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
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 1. 2021

Os-1118/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Francu Modic, rojen 22. 4.
1940, umrl 18. 5. 2019, nazadnje stanujoč Kolezijska 4,
Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje, Zapustnik je bil ob smrti brez potomcev, živel naj bi v zunajzakonski skupnosti s Pavlo
Jankovič, Kolezijska 4, Ljubljana. Mama zapustnika
Angela Modic je umrla pred njim, oče je neznan. Bratov
in sester zapustnik ni imel. Glede na navedeno pride
kot dedinja II. dednega reda v poštev Pavla Jankovič,
drugih dedičev II. dednega reda ni. Dediči III. dednega reda bi dedovali, če ne bi dedovala dedinja Pavla Jankovič, zato se imajo pravico izjaviti o obstoju
zunajzakonske skupnosti med zapustnikom in Pavlo
Jankovič. Zapustnikova babica Urška Modic in dedek
Martin Modic sta umrla pred njim, enako velja za njegove tete in strice. Sodišče pa nima vseh podatkov o
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potomcih tet in stricev, ki bi prišli v poštev kot dediči III.
dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva bratrance in sestrične zapustnika
ter njihove potomce, kakor tudi vse ostale, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski sodišča
in na spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2020
II D 974/2020

Os-1084/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 12. 4. 2020 umrli Hrast
Angeli, roj. 25. 4. 1919, drž. RS, vdovi, nazadnje stan.
Jurski Vrh 8, Kungota, pridejo v poštev kot dediči po
zapustnici dediči II. oziroma III. dednega reda neznanih
imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče II. oziroma III. dednega
reda ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2021
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oklica, ker bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 2. 2021
N 29/2020

Os-3531/20

Pri Okrajnem sodišču v Litiji je na predlog Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Ljubljani, v
teku nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešanega
(nasprotnega udeleženca) za mrtvega Janeza (Johan)
Urankar, nazadnje stan. Cvetež 1, ki ga zastopa skrbnik
za poseben primer odvetnik Iztok Šubara v Trbovljah.
Pogrešani naj bi bil rojen dne 31. 3. 1858, domneva
pa se tudi, da je bil v zakonski zvezi z Rozalijo Vrankar
in nato pogrešan že v prvi sv. vojni. Zadnje poročilo o
pogrešancu predstavlja izročilna pogodba z dne 7. 1.
1920, kjer je ta zapis. Na nepremičninah: parc. št. 547,
561, 588, 589, 597 in 598, vse k.o. 1833 Sava izhaja, da
je vknjižena služnost stanovanja in realno breme hrane
v njegovo korist. V zadnjih več kot petih letih (oziroma
vse od konca prve sv. vojne) ni nobenega poročila o
njem. Po pogrešancu ni bil začet zapuščinski postopek.
Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona
o nepravdnem postopku (ZNP-1) sodišče mora pozvati
pogrešanega, da se oglasi, predvsem pa poziva vse
ostale, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to
sporočijo Okrajnem sodišču v Litiji v treh mesecih od
objave tega oklica, saj bo sicer sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 17. 12. 2020

Kolektivni delovni spori

Oklici pogrešanih

X Pd 777/2021
Os-1363/21
Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju vodimo nepravdni postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo:
Janez Štajer (tudi Johan), stanujoč na naslovu Grič pri
Dobličah 6, Črnomelj, nazadnje stanujoč neznano kje
v Ameriki.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi
in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 2. 2021
N 19/2020
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Os-1378/21

V nepravdni zadevi predlagateljice Andreje Koznicov, Polje cesta XXII 2a, Ljubljana – Polje, ki jo zastopa
Domen Krištof, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotno
udeleženko Frančiško Jančar, Goričica pri Ihanu 4,
Domžale, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer,
odvetnica Suzana Ogrinc, Savska cesta 20, Domžale,
zaradi predloga za razglasitev pogrešanca za mrtvega,
se pokliče pogrešano Frančiško Jančar, rojeno 25. 10.
1891, Goričica pri Ihanu 4, da se oglasi, kot tudi vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Domžalah v roku 3 mesecev po objavi tega

Os-1518/21

Predlagatelj: SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV
SLOVENIJE, Žolgarjeva ulica 6, Slovenska Bistrica.
Nasprotni udeleženec: SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU, Mestni trg 1, Ptuj.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih obvešča vse zainteresirane, da je uveden kolektivni delovni
spor med predlagateljem in nasprotno udeleženko zaradi ugotovitve, da je nasprotna udeleženka članom predlagatelja, zaposlenim pri nasprotni udeleženki, kršila
četrto alinejo 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za
negospodarske dejavnosti v zvezi s 6. členom Aneksa
(Uradni list RS, št. 46/13) k tej kolektivni pogodbi, ker jim
ni izplačala solidarnostne pomoči ob epidemiji nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in zaradi zahteve za
izplačilo solidarnostne pomoči članom predlagatelja v
višin 693,00 EUR z zamudnimi obrestmi.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo
možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v
postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku
ali s pisno vlogo.
Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 7. 5. 2021 ob 13. uri, soba št. 3,
III. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča, Resljeva
14, Ljubljana.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2021
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Šavora Marina, Ulica osvobodilne fronte 15, Ruše,
diplomo 1. stopnje Visoke ekonomsko komercialne šole
Maribor, izdana 11. 4. 1988. gnz-342796

Drugo preklicujejo
AUTA MAROCCHI S.P.A. - POD. V SLO., ANKARANSKA CESTA 7B, Koper - Capodistria, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500019203023, izdal Cetis
Celje d.d., na ime Ive Grumbarov. gny-342822
AVTO RAJ d.o.o., Bevkova ulica 1, Divača, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048481000, izdal
Cetis d.d. na ime Grgorović Igor. gnx-342798
Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Rakek, potrdilo za voznika, št. 017054/AĆ14-2-2971/2020,
izdano na ime Handanović Mirsad, veljavnost od 9. 7.
2020 do 15. 8. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gni-342788
AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P.,
DRAŠIČI 8, Metlika, dovolilnico, št. 102, oznaka države
ARM, država Armenija. gnb-342820
AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P.,
DRAŠIČI 8, Metlika, dovolilnico, št. 278363, oznaka
države GRU, država Gruzija. gnz-342821
BZ TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 16, Ljubljana, izvod licence, št. GE011803/05869/09, za tovorno
vozilo, reg. št. LJ 998 TE, veljavnost do 10. 6. 2025.
gng-342790
Elkasović Husein, Stična 2A, Ivančna Gorica, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. 5820.009.3.1-180-2016-43812/5820.009.3.1, izdajatelj Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., leto
izdaje 2016. gnh-342789
K-GML TRANSPORT IN STORITVE, D.O.O., GRIŽE 46, Griže, dovolilnico št. 0000285, oznaka države
807, država 11. gnp-342806
KAASS - PREVOZI, d. o. o., Puhova ulica 14, Ptuj,
dovolilnico, št. 2799, oznaka države 070, država BIH.
gnd-342793
KAASS - PREVOZI, d. o. o., Puhova ulica 14, Ptuj,
dovolilnico, št. 3160, oznaka države 070, država BIH.
gnc-342794
KAASS - PREVOZI, d. o. o., Puhova ulica 14, Ptuj,
dovolilnico, št. 3161, oznaka države 070, država BIH.
gnb-342795
Kocjan Robert, Sketova 7, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015024002, izdal Cetis
Celje d.d. gne-342792
LUMA SERVICES, d.o.o., CESTA VALENTINA
OROŽNA 1, Šentjur, dovolilnico, št. 4716, oznaka države BA, država Bosna in Hercegovina. gnf-342816
LUMA SERVICES, d.o.o., CESTA VALENTINA
OROŽNA 1, Šentjur, dovolilnico, št. 4717, oznaka države BA, država Bosna in Hercegovina. gne-342817
MULTI - MEX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68,
Ljubljana, licenco št. G011050/08618/002, izdala Go-

spodarska zbornica Slovenije, veljavnost od 23. 10.
2019 do 23. 10. 2024. gni-342813
PAVEL JELŠEVAR S.P., Ljubljanska cesta 5, Dob,
izvod licence, št. 015219/012, za vozilo MAN, reg.
št. LJ RP-964, veljavnost do 9. 11. 2022. gnd-342818
PETERKA TRANS d.o.o., Češnjice pri Moravčah
24B, Moravče, potrdilo za voznika št. 05009861, veljavnost od 31. 8. 2017 do 24. 10. 2016, izdano na ime
Štrbac Dragan. gnw-342799
PETERKA TRANS d.o.o., Češnjice pri Moravčah
24B, Moravče, potrdilo za voznika št. 05012291, veljavnost od 15. 8. 2019 do 22. 8. 2019, izdano na ime Štrbac
Dragan. gnv-342800
PETERKA TRANS d.o.o., Češnjice pri Moravčah
24B, Moravče, potrdilo za voznika št. 05011451, veljavnost od 31. 12. 2017 do 26. 5. 2017, izdano na ime
Dejanović Miloš. gnu-342801
PETERKA TRANS d.o.o., Češnjice pri Moravčah
24B, Moravče, potrdilo za voznika št. 05018071, veljavnost od 31. 12. 2019 do 12. 3. 2019, izdano na ime
Kukavica Mile. gnt-342802
PETERKA TRANS d.o.o., Češnjice pri Moravčah
24B, Moravče, izvod licence št. 014129/02 za vozilo MAN, reg. št. LJ 920 RP, veljavnost 2. 3. 2021.
gns-342803
PETERKA TRANS d.o.o., Češnjice pri Moravčah
24B, Moravče, izvod licence št. 014129/06 za vozilo MAN, reg. št. LJ 050 CE, veljavnost 2. 3. 2021.
gnr-342804
SEVER
TRANSPORT
d.o.o.,
Župančičeva ulica 8, Ajdovščina, potrdilo za voznika
št. 014176/SŠD11-3-728/2018, veljavnost od 3. 2. 2018
do 25. 3. 2021, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na ime Miletić Dejan. gno-342807
SEVER
TRANSPORT
d.o.o.,
Župančičeva ulica 8, Ajdovščina, potrdilo za voznika
št. 014176/AD11-2-1898/2016, veljavnost od 3. 5. 2016
do 7. 1. 2017, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na ime Miletić Dejan. gnn-342808
SEVER
TRANSPORT
d.o.o.,
Župančičeva ulica 8, Ajdovščina, potrdilo za voznika,
št. 014176/AD11-2-1476/2016, veljavnost od 1. 4. 2016
do 2. 5. 2016, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na ime Miletić Dejan. gnm-342809
SEVER
TRANSPORT
d.o.o.,
Župančičeva ulica 8, Ajdovščina, potrdilo za voznika
št. 014176/RB11-2-953/2020, veljavnost od 12. 2. 2020
do 12. 5. 2020, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na ime Misita Risto. gnl-342810
SEVER
TRANSPORT
d.o.o.,
Župančičeva ulica 8, Ajdovščina, potrdilo za voznika,
št. 014176/RB11-3-6648/2017, veljavnost od 26. 10.
2017 do 25. 1. 2018, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije na ime Kojić Vidomir. gnk-342811
SEVER
TRANSPORT
d.o.o.,
Župančičeva ulica 8, Ajdovščina, potrdilo za voznika,
št. 014176/SŠD11-2-2078/2020, veljavnost od 13. 5.
2020 do 14. 8. 2020, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije na ime Misita Risto. gnj-342812
SEVER TRANSPORT d.o.o., Župančičeva ulica 8,
Ajdovščina, izvod licence, št. 014176/009, za vozilo
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Št.

Volvo, reg. št. GO V1-311, veljavnost do 25. 3. 2021.
gnc-342819
Šeruga Emil, Radovci 64, Grad, spričevalo o plovnosti, št. 423, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje
2007. gnf-342791
TOMI MATIJEVIČ d.o.o., Klemenova ulica 84, Ljubljana-Polje, štampiljko z vsebino: GRAWE D.D., Tomi
Matijevič d.o.o., št. AZN licence: 40110-1667/2013-4.
gng-342815
Vasiljević Vedran, Radovica 15, Metlika, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500050215000, izdal Cetis
Celje d.d. gnh-342814
Vesna Stevanović s.p., Stara vas-Bizeljsko 62A,
Bizeljsko, licenco št. 014523 za mednarodni cestni prevoz blaga za najem ali plačilo, izdana 16 1. 2017, ser.
št. O 3008770. gny-342797
Vujičić Milan, Bič 10, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015521005, izdal Cetis d.d.
gnq-342805
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