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Javni razpisi

Št. 430-76/2020/5 Ob-1623/21

Na podlagi 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) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
objavlja Urad Vlade Republika Slovenije za oskrbo in 
integracijo migrantov

javni razpis
za izvajanje projekta »Pomoč pri nastanitvi  

in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«,  
št. 430-76/2020

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vla-
de Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migran-
tov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programa, 

ki obsega pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za 
mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilci), ki so na-
stanjeni v azilnem domu in izpostavah azilnega doma, 
s katero jim bo omogočena dodatna obravnava in lažje 
vključevanje v slovensko družbo. Program se za na-
stanjene v azilnem domu in izpostavi azilnega doma 
na Kotnikovi ulici 8a izvaja na naslovu azilnega doma, 
Cesta v Gorice 15, Ljub ljana, za nastanjene v izpostavi 
azilnega doma v Logatcu pa se izvede v Logatcu, lah-
ko pa tudi v prostorih izvajalca ali zunaj nastanitvenih 
kapacitet.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje enome-
sečnega programa, ki se ga bo udeležil vsak prosilec 
za mednarodno zaščito ter zagotavljanje povezanega 
in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale 
ta vsebinska dela. Program je sestavljen iz dveh vse-
binskih delov:

– vsebinski del 1: informativni razgovor;
– vsebinski del 2: delavnice in obiski posameznih 

inštitucij.
Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so 

podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumenta-
cije (»Opis predmeta javnega razpisa«).

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posamezne-
ga dela predmeta javnega razpisa.

Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe 
do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta ozi-
roma najkasneje do 31. 12. 2021.

Podroben opis predmeta javnega razpisa in zahte-
ve je podan v razpisni dokumentaciji.

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

so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali so 
registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega 
razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem 
organu v RS

ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizade-

vajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem 
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za 
azil, migracije in vključevanje,

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

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti 
zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi nasle-
dnjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, 
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslova-
njem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje po-
slovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-
no dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine,

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

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

Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z inte-
resi in cilji projekta.

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

Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

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

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

Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje pro-
jekta po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne 
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se 
vloga izloči.
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4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. 
V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni 
skladna s predmetom javnega razpisa ali projekt ne 
upošteva aktivnosti ter časovnega in finančnega okvira, 
določenega s predmetno razpisno dokumentacijo, se 
vloga izloči.

Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih 
merilih. Največje število prejetih točk po merilih je 46.

Merilo Število možnih točk
1. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja namenjeni prosilcem za mednarodno zaščito in 
osebam, ki so mednarodno zaščito že prejele

4

– Ali je prijavitelj v zadnjih dveh letih pred datumom objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS izvedel projekte, namenjene prosilcem za mednarodno zaščito in osebam, ki so 
mednarodno zaščito že prejele, ter je vsak trajal 4 mesece ali več?
Prijavitelj ni izvajal projektov, namenjenih tej populaciji ali so to bili krajšega trajanja od 
zahtevanega v zadnjih dveh letih v zadnjih dveh letih.

0

Prijavitelj je izvedel 2 različna projekta, namenjena zgolj eni od navedenih skupin oseb, 
vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih.

1

Prijavitelj je izvedel 2 različna projekta, namenjena različnima navedenima skupinama oseb, 
vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih.

2

Prijavitelj je izvedel 3 ali več različnih projektov, namenjenih zgolj eni od navedenih skupin 
oseb, vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih.

3

Prijavitelj je izvedel 3 ali več različnih projektov, vsak namenjen različni od navedenih skupin 
oseb, vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih.

4

2. Poleg v tej razpisni dokumentaciji zahtevanih aktivnosti, prijavitelj ponuja dodatne 
inovativne aktivnosti 

10

– Ali je prijavitelj v projektni prijavi ponudil dodatne (inovativne) vsebine?
– Ali ponujene dodatne (inovativne) vsebine temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine?
– Ali je jasno razvidno, da ponujene dodatne (inovativne) vsebine prinašajo dodano vrednost?
Niso ponujene/predstavljene dodatne (inovativne) vsebine ali so neustrezne 0
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so slabo predstavljene in/ali ne prinašajo dodane 
vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine

3

Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, vendar ne prinašajo 
dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine

5

Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih 
potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost

10

3. Izvedljivost projekta 15
a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane aktivnosti/naloge 
potrebne za izvedbo projekta?

10

– Ali so metode dela jasno opredeljene?
– Ali opisane metode dela vodijo do ciljev projekta?
Niso opisane metode dela v projektni prijavi ali pa so neustrezne – ne vodijo do ciljev projekta 0
Opisane metode dela v projektni prijavi so slabo zastavljene in/ali slabo opisane 3
Opisane metode dela v projektni prijavi so dobro zastavljene, vendar pomanjkljivo opisane 5
Opisane metode dela v projektni prijavi so ustrezno zastavljene in opisane 10
b) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo? 5
– Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta?
– Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in 
niso povezana 

0

Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za 
njihovo odpravo pomanjkljivo opisani

3

Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in 
ustrezno opisani

5

4. Stroškovna učinkovitost 10
Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
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Merilo Število možnih točk
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost s cenami na 
trgu, ni podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti

0

Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni 5
Načrtovani stroški so odlično ocenjeni 10
5. Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti ? 4
Gre za ocenjevanje deleža redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih 
oseb na projektu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko delo, s.p., prostovoljno 
delo itd.)
Manj kot 60 % 0
Med 60 % in 69,99 % 1
Med 70 % in 79,99 % 2
Med 80 in 89,99 % 3
Nad 90 % 4
6. Ali lahko prijavitelj zagotavlja trajnost projekta 3
Da 3
Ne 0

Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk, 
kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice.

Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel 
največje število točk.

Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi krite-
riji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih projektov.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po 
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo 
izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu št. 3 dosegel večje 
število točk.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpola-
go za predmet javnega razpisa: vrednost projekta je 
50.000,00 EUR z DDV. Sredstva za izvajanje pred-
metnega javnega razpisa so zagotovljena iz sredstev 
Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje 
v višini 75 % ter iz proračuna RS v višini 25 %.

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

me do dne 2. 4. 2021, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vlogo s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov: Urad Vlade Republike Slove-
nije za oskrbo in integraciji migrantov, Cesta v Gorice 15, 
1000 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje 
bo potekalo predvidoma 2. 4. 2021, ob 10.15.

8. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziro-
ma o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo 
sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka predložitve vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem 

naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/ 
vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo- 
migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in- 
integracijo-migrantov/

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna doda-
tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali 
dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na 
internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/ 
drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in- 
integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za- 
oskrbo-in-integracijo-migrantov/

Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do iz-
teka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem 

naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih doda-
tnih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd., 
v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge 
zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. do-
polnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
gp.uoim@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije-javni 
razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskr-
bi prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-76/2020«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vla-
dne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migran-
tov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integraci-
jo-migrantov/, in sicer najkasneje 4 dni pred potekom roka 
za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zah-
tevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 23. 3. 2021.

Urad Vlade Republike Slovenije  
za oskrbo in integracijo migrantov

 Ob-1590/21
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18) in 214. člena Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje usposobitve zavodov  

in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu  
in prehrani v letu 2021

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje uspo-

sobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, goz-
darstvu in prehrani v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) je sofinanciranje investicij za usposobitev 
zavodov in razvojnih centrov.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem 
investicij v nakup opreme, strojev in naprav za usposobitev 
posestev, obratov, učnih delavnic, laboratorijev in drugih 
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prostorov za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobra-
ževanja v srednjih in višjih strokovnih šolah ter fakultetah in 
raziskovalnih centrih, ki izvajajo programe javnega izobra-
ževanja in/ali raziskovanja s področij agroživilstva, gozdar-
stva, veterinarstva in živilstva, zagotovi boljša opremljenost 
in s tem usposobljenost za izobraževalno razvojni proces.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih 
za javni razpis, znaša do 200.000 eurov. Sredstva bre-
menijo proračun Republike Slovenije za leto 2021, pro-
računsko postavko 6557 – Usposobitev zavodov, usta-
nov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu, NRP 
2311-10-0019 Usposobitev javnih zavodov.

2. Vlagatelji in upravičenci
Vlagatelji so javni izobraževalni in javni raziskovalni 

zavodi, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki 
izvajajo programe javnega izobraževanja in/ali razisko-
vanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva 
in živilstva.

Upravičenci so vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje in 
dosežejo zadostno število točk po tem javnem razpisu.

3. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stroški 

nabave aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, 
ki jih upravičenci uporabljajo za izvajanje praktičnega 
pouka oziroma izobraževanja po programih javnega 
izobraževanja ali raziskovanja s področij, navedenih 
v drugem odstavku 1. točke javnega razpisa.

Do sofinanciranja so upravičeni le stroški nakupa 
novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme. 
Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek po tem 
javnem razpisu.

4. Pogoji za dodelitev sredstev
Pogoji za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu, 

morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis.
Vlagatelj mora k vlogi, v skladu z razpisno doku-

mentacijo, priložiti naslednje priloge:
– pravilno in v celoti izpolnjen, žigosan in s strani 

pooblaščene osebe podpisan prijavni obrazec, ki je del 
razpisne dokumentacije;

– izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo vlagatelja;
– dokazilo o registraciji vlagatelja za izvajanje re-

dnega izobraževanja s praktičnim poukom ali razisko-

vanja s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva 
in živilstva;

– dokazilo o lastništvu objekta, v katerega bodo 
postavljeni oprema, stroji in naprave. V primeru, da vla-
gatelj ni lastnik objekta, mora k vlogi priložiti najemno 
pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj petih let od 
oddaje vloge na javni razpis;

– uporabno dovoljenje objekta v katerem bodo na-
meščeni aparati, oprema in naprave, ki so predmet 
vloge. V primeru nakupa priključkov, kot so določeni 
v 3. točki tega javnega razpisa, uporabno dovoljenje za 
objekt ni potrebno;

– informativni predračun za investicije, ki je predmet 
prijave na javni razpis;

– izjavo o zaprtosti finančne konstrukcije, pri čemer 
se poleg lastnih sredstev vlagatelja upošteva tudi priča-
kovana javna podpora, za katero vlagatelj zaproša ob 
vložitvi vloge na javni razpis;

– dogovor o sofinanciranju ali predpogodba ali po-
godba o sofinanciranju, ki jo podpiše sofinancer in v ka-
teri je naveden znesek sofinanciranja.

Vlagatelj lahko na javni razpis vloži samo eno vlogo 
za vse projekte, ki jih izvaja. Investicija mora biti skladna 
s predmetom tega javnega razpisa.

5. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50 

odstotkov priznane vrednosti programa.
Najvišja višina dodeljenih sredstev na posamezno 

vlogo je 30.000 eurov. Sofinancirajo se vloge, ki na 
podlagi ocenjenih meril dosežejo najmanj 50 točk. V pri-
meru, da razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za 50 od-
stotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se 
vsem upravičencem sredstva sofinanciranja sorazmer-
no znižajo.

Sredstva upravičenci koristijo na podlagi sklenjenih 
pogodb.

Predmet sofinanciranja so investicije, ki so izve-
dene in dobavljene v letu 2021, vendar najkasneje do 
20. septembra 2021.

6. Merila za ocenjevanje vlog
Vlogam se dodelijo točke v skladu z naslednjimi 

merili:

Merilo Najvišje štev. točk
1. Delež lastne udeležbe 40
2. Število dijakov oziroma študentov vključenih v izobraževanje 40
3. Število hektarov kmetijskih zemljišč ali gozdnih zemljišč ali št. učnih delavnic 20

Skupaj: 100

Delež lastne udeležbe:
10 točk – od 50 % do vključno 55 % lastne udeležbe
20 točk – nad 55 % do vključno 60 % lastne ude-

ležbe
30 točk – nad 60 % do vključno 65 % lastne ude-

ležbe
40 točk – nad 65 % lastne udeležbe.
Število dijakov oziroma študentov, ki so vključeni 

v izobraževanje:
10 točk – do vključno 100 dijakov oziroma študen-

tov
20 točk – od 101 do vključno 250 dijakov oziroma 

študentov
30 točk – od 251 do vključno 500 dijakov oziroma 

študentov
40 točk – več kot 501 dijak oziroma študent.
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Število hektarov kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali 
število učnih delavnic:

– 10 točk – do vključno 10 ha zemljišč ali do vključ-
no 3 delavnice

– 20 točk – nad 10 ha zemljišč ali več kot 3 delav-
nice.

7. Vloga
Vlogo na javni razpis je potrebno vložiti v pisni 

obliki, na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa. Vloga mora vsebo-
vati podatke o vlagatelju, podpisano in žigosano izjavo 
vlagatelja ter vse potrebne priloge in dokazila iz razpisne 
dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na 
Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI. 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Informacije v zvezi z javnim razpisom, je mo-
goče dobiti na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 
v času uradnih ur za poslovanje s strankami. Kontak-
tna oseba je Martina Šilc Žužek, tel. 01/478-93-49, 
martina.silc-zuzek@gov.si.

8. Rok in način prijave
Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem 

po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije, do vključno 9. aprila 2021, do 23.59.

Vlogo na javni razpis je potrebno poslati po pošti 
na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana,

ali vložiti neposredno v vložišču ministrstva v času 
uradnih ur.

V primeru, da je vloga oddana s priporočeno po-
što, se upoštevata datum in ura oddaje vloge na pošti. 
V primeru, da je vloga posredovana po navadni pošti, 
se kot datum prejema upoštevata datum in ura prejema 
v vložišču ministrstva.

Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum oddaje 
vloge označen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma 
vložišča ministrstva, naziv in naslov vlagatelja ter ozna-
ka javnega razpisa na katerega se prijavlja, na način: 
»Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za sofinanciranje 
usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, 
gozdarstvu in prehrani v letu 2021«.

Prepoznih in nepravilno označenih prijav (ni razvi-
dno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se 
prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) strokovna komi-
sija ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom ne-
odprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovoj-
nice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). 
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih 
obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane 
podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

9. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog 

bosta 15. aprila 2021 v prostorih ministrstva. Odpiranje 
vlog ni javno.

Postopek odpiranja in obravnave vlog vodi strokov-
na komisija, ki jo s sklepom imenuje minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
minister). Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani. 
Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki 
interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, so-
rodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do 
vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu 
do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza 
že prenehala ali v izven zakonski skupnosti. Komisija 

lahko k sodelovanju povabi še druge neodvisne strokov-
njake s posameznega strokovnega področja.

Strokovna komisija pregleda in oceni prispele vlo-
ge, preveri ali so vlogi priložena vsa zahtevana dokazi-
la oziroma dokumenti v obliki, obsegu in na način, kot 
je zahtevano z javnim razpisom, ugotovi izpolnjevanje 
pogojev in pripravi zapisnik o odpiranju in ocenitvi vlog.

Strokovna komisija lahko vlagatelje pozove k dopol-
nitvi vloge. Vloga, ki jo vlagatelj v zahtevanem roku ne 
dopolni, se zavrže kot nepopolna.

Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem javnega raz-

pisa, se zavrnejo.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 

v zvezi s predmetom podpore od izdaje sklepa do vlo-
žitve zahtevka

Upravičencu se pogodbena sredstva izplačajo na 
podlagi vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. K zah-
tevku za izplačilo sredstev je potrebno priložiti poročilo 
o izvedeni investiciji ter dokazila o izvedbi investicije 
(računi in dokazila o njihovem plačilu).

Rok za vložitev zahtevka je najkasneje do 20. sep-
tembra 2021.

Skupna višina prejetih sredstev iz državnega prora-
čuna Republike Slovenije, sredstev Evropske unije ozi-
roma druga javna sredstva za iste upravičene stroške ne 
sme presegati vrednosti naložbe kot so navedeni v vlogi 
na tem javnem razpisu in zahtevku za izplačilo sredstev.

11. Obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
po izplačilu odobrenih sredstev

Predmet podpore iz tega javnega razpisa se mora 
uporabljati izključno za namen in dejavnost, ki je pred-
met sofinanciranja.

Upravičenec ne sme odtujiti naložbe najmanj pet 
let po izplačilu sredstev. V tem obdobju mora naložbo 
uporabljati v skladu z namenom dodeljenih sredstev, 
sicer jih mora vrniti v proračun Republike Slovenije sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je 
obveščen o obveznosti povračila.

12. Obvestilo o izidu javnega razpisa
V roku 60 dni od datuma zaključka javnega razpisa 

bo minister na podlagi predloga komisije izdal sklepe 
o izboru prejemnikov sredstev.

Zoper sklep o izboru ni dopustna pritožba, dopu-
stno pa je vložiti tožbo v upravnem sporu pri upravnem 
sodišču Republike Slovenije v roku 30 dni po prejemu 
sklepa o odločitvi.

13. Sankcije v primeru ugotovljenih nepravilnosti: 
če ministrstvo ugotovi, da so bila sredstva odobrena 
oziroma izplačana na podlagi neresničnih podatkov ali 
nenamensko porabljena, ima pravico zahtevati takoj-
šne vračilo sredstev z zakonsko določenimi zamudni-
mi obrestmi, za obdobje od dneva nakazila do dneva 
vračila.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-1609/21

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih pro izvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 152/20; v nadalj-
njem besedilu: Uredba), objavlja
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3. javni razpis
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe 

v infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo  

kmetijstva in gozdarstva  
Operacija: Izvedba agromelioracij  

na komasacijskih območjih

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na 
komasacijskih območjih.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.700.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 1.275.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 425.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %,
delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 %.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti.
Vloga na javni razpis Vlogo na javni razpis se vloži v skladu z 92. členom Uredbe.
Začetek vnosa vlog
in zaključek javnega 
razpisa: 

Javni razpis za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (v nadaljnjem 
besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. aprila 2021 
do vključno 21. maja 2021, do 23.59. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Obdobje upravičenosti je določeno v 99. členu Uredbe.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/580-77-92,
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)

2. Namen podpore: namen podpore je določen 
v 42. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec je določen v 43. členu 
Uredbe.

4. Pogoji za pridobitev podpore
4. 1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 

ob oddaji vloge na javni razpis:
(1) Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 

100. člena Uredbe, razen pogojev iz 6. in 9. točke prve-
ga odstavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz drugega, 
tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 100. čle-
na Uredbe.

(2) Zaprtost finančne konstrukcije je določena 
v 101. členu Uredbe.

4. 2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vla-
gatelj: posebni pogoji so določeni v 46. členu Uredbe.

5. Upravičeni stroški: upravičeni in neupravičeni 
stroški so določeni v 44., 45., 94., 95., 96. in 98. členu 
Uredbe.

6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu 

s 47. členom Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem 
javnem razpisu:

Merila Maksimalno. št. točk
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 
Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno 
agromelioracijo

25

Velikost agromelioracijskega območja 20
Neugodna posestna sestava – povprečno število parcel na hektar agromelioracijskega 
območja

20
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Merila Maksimalno. št. točk
2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
Koeficient razvitosti občine 10
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
Zmanjšanje spravilnih razdalj, stanje pred in po naložbi 25
SKUPAJ 100
VSTOPNI PRAG TOČK 30

Točkovalnik:

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 65)
1. Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno agromelioracijo 25
Navodilo: Za izvedbo agromelioracij kmetijskih zemljišč na komasacijskih območjih je potrebno soglasje tistih 
lastnikov zemljišč na komasacijskem območju, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin na komasacijskem 
območju (vstopni pogoj). Maksimalno število točk (25) dobijo tiste operacije, pri katerih je stopnja soglasij višja 
od 90 odstotkov.
Delež soglasij:
25 – delež soglasij je 90 % ali več
20 – delež soglasij je od 83 % do vključno 89,99 %
15 – delež soglasij je od 77 % do vključno 82,99 %
10 – delež soglasij je od 71 % do vključno 76,99 %
5 – delež soglasij je višji od 67 % do vključno 70,99 %
2. Velikost agromelioracijskega območja 20
Navodilo: Velikost agromelioracijskega območja je povezana z interesom lastnikov zemljišč na posameznem 
območju. Velikost agromelioracijskega območja je enaka velikosti komasacijskega območja.
Velikost agromelioracijskega območja:
20 – agromelioracijsko območje je večje od 300 ha
17 – agromelioracijsko območje je veliko od 250 ha do vključno 299,99 ha
14 – agromelioracijsko območje je veliko od 200 ha do vključno 249,99 ha
10 – agromelioracijsko območje je veliko od 150 ha do vključno 199,99 ha
6 – agromelioracijsko območje je veliko od 100 ha do vključno 149,99 ha
3 – agromelioracijsko območje je veliko do vključno 99,99 ha
3. Neugodna posestna sestava – povprečno število parcel na hektar agromelioracijskega območja 20
Navodilo: Neugodna posestna struktura se izračuna tako, da se število parcel na posameznem 
agromelioracijskem območju deli s površino agromelioracijskega območja. Vstopni pogoj za dodelitev sredstev 
je, da je na agromelioracijskem območju posestna razdrobljenost večja od 2 parcel na hektar. Ta pogoj se 
nanaša na število parcel na ha pred izvedbo komasacije.
Neugodna posestna sestava:
20 – število parcel na ha agromelioracijskega območja višje od 3
15 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,60 do vključno 3
10 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,30 do vključno 2,59
5 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2 do vključno 2,29

GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
Koeficient razvitosti občine 10
Navodilo: Vlada Republike Slovenije določi koeficient razvitosti občin. Nižji kot je koeficient, slabše je razvita 
občina. Občine z nižjim koeficientom tako bolj potrebujejo investicijske ukrepe, saj so razmere za razvoj 
kmetijstva v teh občinah finančno in socialno slabe.
Koeficient razvitosti občine:
10 – koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manjši
5 – koeficient razvitosti občine je večji kot 0,8 do vključno 1,00
1 – koeficient razvitosti občine je večji od 1,00
Seznam občin s pripisanimi koeficienti razvitosti je priloga v razpisni dokumentaciji.

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
Zmanjšanje spravilnih razdalj, stanje pred in po naložbi 25
Navodilo: Z izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih se uredijo nove poljske poti. Z izvedbo 
komasacij pa se na novo delijo zemljišča komasacijskega sklada. Cilj komasacije je, da vsak komasacijski 
udeleženec dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. S tem je omogočena hitrejša in racionalnejša obdelava 
kmetijskih zemljišč. S komasacijo se prav tako zmanjša število obdelovalnih kosov posameznega 
komasacijskega udeleženca. Z zmanjšanjem števila obdelovalnih kosov se zmanjšajo tudi spravilne razdalje, 
ki so razdalje od naslova kmetijskega gospodarstva do roba obdelovalnega kosa.
Za izračun se primerja dolžina spravilnih razdalj posameznega kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno 
v operacijo, in sicer dolžina spravilnih razdalj pred izvedbo operacije se primerja z dolžino spravilnih razdalj po 
izvedbi operacije.
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V izračun se vključijo tista kmetijska gospodarstva, ki imajo sedež kmetijskega gospodarstva znotraj 
agromelioracijskega območja oziroma so od najbližjega roba agromelioracijskega območja oddaljena manj 
kot 10 kilometrov.
Za izhodišče se vzame katastrsko stanje pred izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč, ki se primerja s stanjem 
po izvedeni komasaciji oziroma s stanjem, kot je predvideno po idejni zasnovi ureditve komasacijskega 
območja.
Zmanjšanje spravilnih razdalj:
25 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 35 % ali več
18 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 25 % do vključno 34,99 %
12 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 15 % do vključno 24,99 %
5 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 5 % do vključno 14,99 %

7. Finančne določbe: finančne določbe so oprede-
ljene v 49. členu Uredbe.

8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
(1) Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta do-

ločena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
(2) Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 

število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-
britev vseh teh vlog v celoti, se vloge na javni razpis odo-
brijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik naložbe,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih 

spremembah, in
– geografski vidik naložbe.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-

tevkov za predplačilo: vlaganje zahtevkov za izplači-
lo sredstev ter zahtevkov za predplačilo sta določena 
v 48., 102. in 105. členu Uredbe.

10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev so določene v 106. členu Uredbe.

11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo 
osebnih podatkov

(1) Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli 
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.

(2) V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba 
o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), 
so informacije za posameznike, katerih osebne podat-
ke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču 
ARSKTRP.

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

(1) Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziro-
ma kršitev obveznosti so določeni v 108. členu Uredbe.

(2) Višja sila in izjemne okoliščine so določene 
v 109. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 4300-1/2021/18 Ob-1596/21
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja 

novih delovnih mest na obmejnih problemskih 
območij v letih 2021 in 2022

1. Pravna podlaga: javni razpis za sofinanciranje 
začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest 
na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022 
(v nadaljevanju: javni razpis) se objavlja na podlagi 

Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/2012 in 
46/16), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 195/20- odl. US), Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 75/19 in 174/20), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 
in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o postopku, me-
rilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list 
RS, št. 56/11; v nadaljevanju: Uredba), Uredbe o do-
ločitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, 
št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20), Uredbe o me-
todologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, 
št. 78/19), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih 
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude 
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje 
in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18 
in 168/20), Uredbe 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 o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 
2014, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljav-
nosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi 
s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilago-
ditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 651/2014/EU) in sheme državne 
pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« (št. she-
me: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, 
BE02-2399245-2014/II, BE02-2399245-2014/III; v na-
daljnjem besedilu: BE02-2399245-2014).

2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proraču-
na, ki dodeljuje sredstva: javni razpis za sofinanciranje 
začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na 
obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022 (v 
nadaljevanju: javni razpis) razpisuje Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju: MGRT).

3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih 

investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upra-
vičenem območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica 
ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cer-
kno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črno-
melj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, 
Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, 
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Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, 
Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanje-
vica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, 
Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc 
na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, 
Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, 
Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Pod-
velka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogr-
sko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, 
Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slo-
venj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, 
Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, 
Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, 
Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: 
upravičeno območje).

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov 
investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke 
na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali 
vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvoj-
ne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali 
spodbujanje razvoja turizma.

3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih 

investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva, povezano z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo pro izvodnje poslovne enote vlaga-

telja na pro izvode in storitve, ki jih na zadevnem obmo-
čju prej ni pro izvajala, ali

– bistveno spremembo pro izvodnega procesa v ob-
stoječi poslovni enoti.

4. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične 

osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z go-
spodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na 
ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma 
vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – 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 – ZlntPk-C) oziroma 
Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno 
prečiščeno besedilo) oziroma po ustreznih predpisih, ki 
veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na 
upravičenem območju.

Dodatna, podrobnejša opredelitev upravičenih pri-
javiteljev je v Razpisni dokumentaciji, v poglavju 1.6.

5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh 
pogojev, se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o so-
financiranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo MGRT 
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo 
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
Do sofinanciranja bodo upravičeni prijavitelji, ki mo-

rajo izpolnjevati formalne pogoje za upravičenca, ki so 
določeni v 4. točki tega javnega razpisa in za katere 
velja:

Za upravičene prijavitelje se po tem razpisu štejejo 
vsa podjetja iz prejšnjega odstavka, ki so registrirana 
oziroma vpisana po navedenih predpisih in:

a) na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne eno-
te na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo izva-
jali aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto ter 
nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov pri 
Pošti Slovenije,

b) so na dan oddaje vloge na javni razpis registrirani 
za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo pred-
met projekta začetne investicije ter imajo vsa ustrezna 
dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter 
dejavnosti, ki je predmet investicije,

c) dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 
– popr.) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in 
financiranja terorizma,

d) niso 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,

e) za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki 
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, niso pridobili 
in niso v postopku pridobivanja financiranja iz drugih jav-
nih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna), vključno z de minimis pomočjo in bi z dode-
ljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno intenzivnost 
sofinanciranja,

f) so se seznanili in se strinjajo z vsemi pogoji, ki 
so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni doku-
mentaciji,

g) izjavljajo, da vse kopije, ki so priložene k vlogi, 
ustrezajo originalom,

h) izjavljajo, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, 
resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,

i) če imajo sedež v katerikoli drugi državi in na dan 
prijave vloge na ta javni razpis še nimajo ustanovljene 
poslovne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, morajo 
najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo 
ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bodo 
dokazovale z vpisom v Sodni register,

j) nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obvezno-
sti do MGRT in izvajalskih institucij MGRT (Slovenski 
podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih inve-
sticij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) 
(v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do 
sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že 
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,

k) nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obve-
znosti 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 evrov ali več na dan oddaje vloge pa vse do skleni-
tve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski 
sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe,

l) med njimi in MGRT oziroma izvajalskimi insti-
tucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene nepravilnosti pri 
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogod-
benih obveznosti, zaradi česar je MGRT oziroma izva-
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jalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let,

m) niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, 
z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 
niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge 
niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z določbami 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi in-
solventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),

n) ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja dr-
žavnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Ura-
dni list RS, št. 5/17) in niso podjetje v težavah skladno 
z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU,

o) glede njih ni podana prepoved poslovanja v raz-
merju do MGRT v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

p) nimajo, skladno z Uredbo 651/2014/EU, registri-
rane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane-
ga projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene 
sektorje:

– sektor predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, 
kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene ozi-
roma količine kmetijskih pro izvodov, ki so kupljeni od 
primarnih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje ali

– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne pro izvajalce;

– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonku-
renčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 
21. 12. 2010, str. 24),

q) pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije 
državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za 
projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo prese-
gla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne po-
moči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči 
(št. priglasitve: BE02-2399245-2014) oziroma razpisna 
dokumentacija.

r) da prijavitelj nima registrirane glavne dejavnosti 
in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme na-
našati na sledeče izključene sektorje:

– ribištva in gojenja vodnih organizmov,
– ladjedelništva,
– pro izvodnje, distribucije energije ter energetska 

infrastruktura,
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta 

št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih 
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovni-
kov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24),

– primarne kmetijske pro izvodnje, opredeljeni v Pri-
logi I Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarja-
jo s pro izvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 2. člena 
Uredbe 651/2014/EU,

– industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se 
ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 
2. člena Uredbe 651/2014/EU, ter

– prometa, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe 
651/2014/EU.

s) Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke 
pranja denarja in financiranja terorizma.

t) Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
a) samostojni podjetniki, ki opravljalo le dopolnilno 

dejavnost,
b) ki z osebnim delom samostojno opravljajo ume-

tniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost 
na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane 
v register samostojnih dejavnosti, če je tak register pred-
pisan,

c) ki opravljajo samostojno dejavnost s področja 
zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično 
ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veteri-
narsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s podro-
čja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu 
z zakonom,

d) ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko 
službo,

e) ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost 
v skladu z zakonom,

f) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
g) ki so v javni lasti. Za vlagatelja v javni lasti se šte-

jejo podjetja, kjer ima država ali lokalna skupnost 25 % 
ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev pri-
javitelja, lahko MGRT zahteva dodatna pojasnila ali do-
kazila.

5.2. Pogoji za operacijo
Do sredstev niso upravičeni:
– projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti 

koncesijo za prirejanje iger na srečo,
– projekti, za katere so vlagatelji že uspešno kan-

didirali na katerem koli drugem javnem razpisu (ali skle-
nili neposredno pogodbo), ki vsebuje določilo, da za 
isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih javnih sredstev 
(prepoved dvojnega sofinanciranja).

Kot subvencije za nove oziroma ohranjanje za-
poslitev se ne štejejo nadomestila prejeta po Zako-
nu o interventnih ukrepih na področju plač in prispev-
kov (Uradni list RS, 36/20,49/20 – ZIUZEOP, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakonu o interven-
tnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omili-
tev njenih posledic (Uradni list RS, 49/20, 61/20, 152/20 
– ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP), 
Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 80/20), 
Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val 
COVID-19 (Uradni list RS, 98/20), Zakonu o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ura-
dni list RS, št. 152/20), Zakonu o interventnih ukrepih 
za omilitev posledic drugega vala epidemije (Uradni list 
RS, št. 175/20) in Zakonu o interventnih ukrepih za po-
moč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije (Uradni 
list RS, št. 203/20).

– projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje 
naročilnic, podpisovanja pogodb ...) začele že pred da-
tumom oddaje vloge na ta javni razpis,

– projekti, ki bi jih vlagatelji lahko izvedli brez dr-
žavne pomoči,

– projekti s področja trgovine,
– projekti, ki niso celoviti skladno s prvim odstav-

kom tega poglavja oziroma celovitosti projekta ni moč 
razbrati iz prejete dokumentacije,

– projekti, za katere iz predložene finančne kon-
strukcije v okviru prijavljenega projekta izhaja, da zanje 
niso v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne 
konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upošte-
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vajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega 
razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih 
sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve 
stroškov.

6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in 

označene ovojnice z vlogami bo odprla in pregledala, 
popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo 
za ta namen imenuje minister pristojen za regionalni ra-
zvoj. Neustrezno označene in prepozno prispele vloge 
bo MGRT s sklepom zavrglo.

6.1. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo Največje 
št. točk

A. Bonitetna ocena. 15
B. Število novo ustvarjenih delovnih mest. 22
C. Kakovost novih delovnih mest. 6
D. Namen in cilj investicije. 10
E. Vpliv na okolje. 5
F. Lokacija investicije. 6
G. Inovativnost. 6
H. Trajnostna naravnanost investicijskega 

projekta.
5

I. Kapital. 15
J. Število zaposlenih. 15
K. Tehnologija. 15
L. Skladnost poslovnega načrta s cilji 

investicije.
7

M. Investicija. 7
SKUPAJ 134

Dodatna merila za sklop B

Merilo Največje 
št. točk

N. Število novih ležišč, ustvarjenih v okviru 
projekta začetne investicije.

28

Q. Kategorija nastanitvenega obrata. 4
P. Dodatna ponudba 4

Maksimalno število točk je 134.
Investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in, ki 

bodo izvajane na območju občin Bovec, Bohinj, Gorje, 
Kobarid, Kranjska gora in Tolmin in se bodo izvajale 
v območju Triglavskega narodnega parka, se končni 
oceni investicije in vlagatelja pripiše 10 % točk ocene, 
ki jo je sicer prejela vloga na osnovi meril od A do M.

Do sofinanciranja so upravičeni samo projekti, ki 
bodo prejeli 50 ali več točk.

Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen 
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki 6.1.

6.2. Postopek izbora
Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

razpisa in so skladne s predmetom, namenom in cilji 
razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril.

Strokovna komisija bo pripravila seznam vlagate-
ljev, na osnovi katerega se bodo razpisana sredstva do-
delila najprej vlogam, ki bodo na podlagi meril v poglavju 
6.1. razpisne dokumentacije ocenjene z višjim številom 
točk, do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve 
vlogi (ali več vlog) enako število točk, ima prednost vlo-
ga, ki doseže več točk pri merilu Število novo ustvarjenih 
delovnih mest. Če imata vlogi še vedno enako število 
točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število 
točk pri Bonitetni oceni podjetja. Če imata vlogi še vedno 
enako število točk, bo o razvrstitvi odločal žreb.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

23.813.372,16 eurov (proračunska postavka 989110):
za leto 2021, 8.258.312,57 EUR, od tega:
– 5.000.000,00 EUR za sklop A in
– 3.258.312,57 EUR za sklop B
za leto 2022, 15.555.059,59 EUR, od tega:
– 10.000.000,00 EUR za sklop A in
– 5.555.059,59 EUR za sklop B.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z ob-

javo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev 
v Uradnem listu RS, do izdaje sklepov o izboru za so-
financiranje.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbra-
nim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od fi-
nančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev.

Izplačila MGRT so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev in programa MGRT za ta namen. 
V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe 
na proračunskih postavkah, lahko MGRT razveljavi jav-
ni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno 
s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vre-
dnost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne 
strinja s predlogom MGRT, se šteje, da odstopa od vloge 
oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

MGRT si pridružuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev 
prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sred-
stva za leto 2021 iz poglavja 1.7., je proračunsko leto 
2021, za leto 2022 pa proračunsko leto 2022. MGRT bo 
sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od oddaje 
vloge na ta javni razpis, do najkasneje 29. 10. 2021 
za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2021, 
oziroma do 28. 10. 2022 za pogodbeno dogovorjeno 
sofinanciranje v letu 2022.

Odobrena vendar neporabljena sredstva se iz leta 
2021 ne morejo prenašati v naslednja leta. Enako velja 
za leto 2022.

9. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoci in način 
financiranja

9.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo pre-

nos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, 
know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod 
pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja raz-
pisa,

– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
– nakup objektov in zemljišč.
Upravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v raz-

pisni dokumentaciji v poglavju 1.10.
Neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni 

v razpisni dokumentaciji v poglavju 1.11.
9.2. Intenzivnost pomoči
Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Vzhodni 

kohezijski regiji (projekti, ki se bodo izvajali v občinah): 
Apače, Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Cirkulane, 
Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik, 
Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gornji Grad, 
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Ilirska Bistrica, Kobilje, 
Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kungota, 
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Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na 
Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Mo-
ravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, 
Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, 
Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, 
Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ro-
gatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, 
Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, 
Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Velika 
Polana, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale je oziroma 
v nobenem primeru ne sme preseči:

– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala pod-
jetja,

– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje 
velika podjetja in

– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika 
podjetja.

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Zahodni 
kohezijski regiji (projekti, ki se bodo izvajali v občinah): 
Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gor-
je, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, 
Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče 
- Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič, Vipava in Žirovnica je 
oziroma v nobenem primeru ne sme preseči:

– 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala pod-
jetja,

– 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje 
velika podjetja in

– 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika 
podjetja.

Za investicije v občinah Zahodne kohezijske regije 
za velika podjetja je dovoljena pomoč samo za nove 
gospodarske dejavnosti.

Pri tem nova gospodarska dejavnost pomeni:
vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo 

dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova dejav-
nost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki 
po uredbi o SKD kakor dejavnost, ki se je prej izvajala 
v podjetju, ali

pridobitev sredstev poslovne enote, ki je prenehala 
delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, 
in ki jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem, pod 
pogojem, da nova dejavnost, ki naj bi se izvajala s pri-
dobljenimi sredstvi, ne spada v isti razred po štirimestni 
številčni oznaki po uredbi o SKD kakor dejavnost, ki se 
je v poslovni enoti izvajala pred pridobitvijo sredstev.

Pri ugotavljanju povezanosti investitorja s proda-
jalcem pri pridobitvi sredstev poslovne enote iz druge 
alineje prejšnjega odstavka se uporablja opredelitev 
povezanih podjetij, kot jo določa 3. člen priloge I Uredbe 
651/2014/EU.

Projekt je mogoče sofinancirati v višini od najmanj 
20.000,00 do največ 600.000,00 EUR.

Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo do-
ločila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU, ki je objavljena 
na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651.

Nepovratna sredstva se izplačajo le na podlagi 
pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v vi-
šini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih 
stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb 
v vlogi na razpis.

9.3. Način financiranja upravičenih stroškov
Osnova za izplačilo sredstev bo s strani MGRT 

potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil 
prejemnik sredstev, njegova oblika pa je predpisana 
z razpisno dokumentacijo. Vsebina zahtevka je opre-
deljena v 5. členu pogodbe, ki je priloga razpisne do-
kumentacije.

Upravičencu se bodo, ob upoštevanju pogojev jav-
nega razpisa in razpisne dokumetacije, sredstva izpla-
čala v višini do pogodbeno dogovorjenega zneska ozi-
roma ne več kot v dogovorjenem sorazmernem deležu 
dejanskih (obračunanih) upravičenih izdatkov, razvidnih 
iz predloženega poročila s prilogami. Znesek izplačila 
se uskladi s predloženimi finančnimi dokazili ob upošte-
vanju določil javnega razpisa in pripadajoče razpisne 
dokumentacije.

Obvezna vsebina vmesnega poročila, ki ga je tre-
ba priložiti ob izstavitvi vsakega zahtevka za izplačilo in 
pogoji za izplačilo so opredeljeni v prilogi št. 1 pogodbe, 
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu 
projekta izkazani stroški, ki so manjši od predvidene vre-
dnosti projekta, se znesek sofinanciranja s strani MGRT 
sorazmerno zmanjša.

10. Roki in način prijave na javni razpis
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljub ljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, 
ki bodo oddane na pošti s priporočeno pošto najkasneje, 
za prvo odpiranje, do 30. 4. 2021 do 24. ure in za drugo 
odpiranje, do 30. 8. 2021 do 24. ure.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v razpisni dokumentaciji, poglavje 1.14.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s pre-
jetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno na-
vedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: 
»Ne odpiraj – Vloga – JR OPO« in s polnim nazivom in 
naslovom vlagatelja.

11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpira-

nje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sedežu MGRT 
v Ljub ljani. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene 
in označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne 
vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta na-
men imenuje minister, pristojen za regionalni razvoj (v 
nadaljevanju: strokovna komisija).

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in 
ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se 
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Ne-
pravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene 
prijavitelju.

Nadaljnji postopek in način izbora popolnih vlog je 
naveden v razpisni dokumentaciji, poglavje 3 do 5.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni 
najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja 
vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od 
prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzo-
ve, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva ne-
upravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa MGRT 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 o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so infor-
macije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni 
strani MGRT.

13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so na-
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vedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

14. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi 
izključno na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega 
na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obvezno ozna-
ko št.: »4300-1/2021«.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najka-
sneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. 
MGRT bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje 
en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod 
pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. 
Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnava-
na. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestav-
ni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori 
bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospo-
darski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, 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.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih spro-
ti 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. 4300-2/2021/4 Ob-1606/21

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih 

znakov za turistične nastanitve in gostinske 
ponudnike

1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo javnega 
razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Zakon o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 
2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 
št. 13/18), Program izvajanja finančnih spodbud Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 
(št. 3030-14/20158 z dne 22. 4. 2015).

2. Ime oziroma naziv in sedež proračunskega upo-
rabnika, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega pro-
računa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in 

fizične osebe, društva in druge sub jekte javnega in za-
sebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so re-
gistrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 
55.203, 55.204 ali 55.300, ter na področju gostinske 
ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105, k uva-
janju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in 
ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastani-
tvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbu-
diti k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega 
ali trajnostnega znaka.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okolj-
skih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in 
gostinske ponudnike.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli s sofinanciranjem 
stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih 
in trajnostnih znakov ter stroškov, povezanih s promocijo 
konkurenčne prednosti, ki jo je pridobil z znakom.

3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov prido-

bitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali traj-
nostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske 
ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konku-
renčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, 
ki jo je pridobil z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki 
so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za oko-
lje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, 
Green Key, Travelife, Ecocamping, World of Glamping 
Green, Hostelling International Quality & Sustainability 
in L.E.A.F.

Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje 
uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en na-
stanitveni objekt ali gostinski obrat.

4. Ciljne skupine/upravičenci: na razpis za ta na-
men se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva 
in drugi sub jekti javnega in zasebnega prava, ki delu-
jejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani 
za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 
55.204, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105, in ki doslej 
niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uved-
be istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev 
ali gostinski obrat. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za 
uvedbo določenega znaka pa lahko kandidira za uvedbo 
drugega znaka za isti nastanitveni objekt ali gostinski 
obrat, v kolikor je pridobil zadevni znak, ali istega znaka 
za drugi nastanitveni objekt ali gostinski obrat. Prijavi-
telj lahko kandidira za največ dva ista znaka za različne 
nastanitvene objekte ali gostinske obrate ali za dva raz-
lična znaka za isti objekt/obrat.

5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 

celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogo-
jev, se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofi-
nanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru ope-
racije pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko ministrstvo 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri če-
mer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva 
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.

5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati pri-

javitelj, so:
1. Prijavitelj opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji 

in je registriran za dejavnost po SKD: 55.100 (dejavnost 
hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 55.201 (po-
čitniški domovi in letovišča), 55.202 (turistične kmetije 
s sobami), 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom), 
55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča), 
55.300 (dejavnost avtokampov, taborov), 56.101 (resta-
vracije in gostilne), 56.102 (okrepčevalnice in podobni 
obrati) in 56.105 (turistične kmetije brez sob).

2. V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v kateri-
koli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave 
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vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene poslovne 
enote/podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje 
do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti poslov-
no enoto/podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo doka-
zoval z vpisom v Sodni register.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij mi-
nistrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) v višini 50 evrov 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.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denar-
nih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 
evrov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavi-
telj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravil-
nosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih 
pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo ozi-
roma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofi-
nanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 
3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in 
ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministr-
stva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših 
kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o po-
ravnavi dolga.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, 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 določba-
mi 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 in 69/19 – odl. US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU1.

9. Prijavitelj skladno z Uredbo 1407/2013/EU2 ne 
sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina 
sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče 
izključene sektorje:

1 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič popravljena 
s Popravkom Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. 
junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar za-
deva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, prago-
ve za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne 
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko 
infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče po-
slovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov 
(UL L št. 26 z dne 31. 1. 2018, str. 53)

8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslo-
vanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja 
iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo).

2 Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1)

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
(EU) št. 1379/20133;

3 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spre-
membi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 
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 raz-
veljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 
29. 5. 2015, str. 1).

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov.
10. Dejanski lastnik/i prijavitelja v skladu z Zakonom 

o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19) ni/niso vpleten/i v po-
stopke pranja denarja in financiranja terorizma.

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

12. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške 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).

13. Prijavitelj se je seznanil in se strinja z vsemi 
pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji.

14. Prijavitelj izjavlja, da vse kopije, ki so priložene 
k vlogi, ustrezajo originalom.

15. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so po-
dane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

16. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in 
s predmetom javnega razpisa

Za dokazovanje izpolnjevanja dodatnih razpisnih 
pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 2 v obliki izjave 
(Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju raz-
pisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu). Obrazec št. 2 je del razpisne dokumentacije.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev pri-
javitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila.

Za vse zgoraj naštete pogoje je dokazovanje po-
drobneje predstavljeno v razpisni dokumentaciji v tč. 4.1.

5.2. Posebni pogoji za prijavitelje
Nastanitveni objekti in gostinski obrati, ki so pridobili 

okoljski ali trajnostni znak, morajo biti locirani v Sloveniji 
in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:

1. Pridobitev okoljskega/trajnostnega znaka za turi-
stične nastanitve, ki je naveden v tem razpisu. Prijavitelj 
kot dokazilo predloži fotokopijo certifikata.

2. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o lastništvu, 
zakupu, najemu, upravljanju oziroma drugi pravici raz-
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polaganja z nepremičnino, ki je prejela okoljski/trajnostni 
znak. Kot dokazilo prijavitelj predloži zemljiško knjižni 
izpisek. V primeru, ko prijavitelj ni lastnik nepremični-
ne, predloži pogodbo o najemu, zakupu, upravljanju 
objekta oziroma drugi relevantni dokument ter zemljiško-
knjižni izpisek lastnika.

6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Postopek in način izbora je podrobno naveden 

v razpisni dokumentaciji, točka 4.
Vloge na javni razpis obravnava strokovna komi-

sija, ki jo je imenoval minister, pristojen za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Strokovna komisija bo v prvi fazi preverjala formal-
no popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno 
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Do-
polnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema 
poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v do-
ločenem roku, bodo zavržene.

Prijavitelj v dopolnitvi v skladu z Uredbo o merilih, 
postopkih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbu-
janje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni 
list RS, št. 56/11) ne sme spreminjati:

1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične speci-

fikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede 

na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku 
dodelitve sredstev.

V kolikor bi prijavitelji v dopolnitvi spreminjali zgoraj 
navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne 
vloge.

Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebi-
tnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podat-
kov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku 
roka za oddajo vloge na javni razpis.

Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju ne-
posrednega uporabnika državnega proračuna popraviti 
očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in 
ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sred-
stev ne sme spreminjati.

V drugi fazi bo strokovna komisija preverjala iz-
polnjevanje pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo 
izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo 
skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Popolne vloge, 
ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skla-
dne z namenom razpisa, bo strokovna komisija ocenila 
v skladu z objavljenimi merili.

Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 
vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse 
pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh 
pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po 
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge 
pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

MERILO točke Največje št. točk pri posameznem sklopu
I. Skladnost z razvojnimi dokumenti na nacionalni ravni  10
II. Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije  10
III. Kakovost projekta  30
IV. Tržni potencial projekta  30
V. Širši družbeni vpliv 10
VI. Regionalni kriterij 7
 Skupaj  97

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinan-
ciranje, je 60 točk. V kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, 
presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdelje-
na glede na višino doseženih točk, prednost pri dodeli-
tvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, 
da bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevalo 
število točk pri merilu kvaliteta projekta. V primeru, da 
bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, 
se bo upoštevala višina točk pri merilu vezanem na re-
gionalni kriterij.

Največje skupno število možnih točk je 97.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen 

posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje 
opredeljeni v točki 3.11 in 4.4 razpisne dokumentacije.

7. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
150.000,00 EUR.

Proračunska postavka Leto 2021 SKUPAJ
PP 173210 (Trženje in razvoj turizma) 150.000,00 150.0000,00

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z ob-
javo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev 
v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofi-
nanciranje.
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Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbra-
nim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od fi-
nančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta 
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice 
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo 
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinancira-
nju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo 
pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se 
izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se 
šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o so-
financiranju.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev 
prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje 

tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila 
za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2020.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2020 do 
15. 12. 2021.

9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podje-

tju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati naj-
večje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, 
kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu pre-
jemniku/upravičencu na podlagi pravila de minimis ne 
sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju 
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za 
nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Upravičeni so naslednji stroški:
a) Stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na 

področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so 
izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pri-
dobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stro-
ški pridobitve znaka,

b) stroški informiranja in komuniciranja (promocij-
ske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponu-
dnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in 
prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in 
zdravje gostov,

c) stroški izdelave promocijskega materiala, na ka-
terem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Vsi ostali stroški so neupravičeni.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
11. Način financiranja upravičenih stroškov
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja 

okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve in 
gostinske ponudnike lahko dosega največ 5.000,00 EUR 
za posamezen objekt in znak.

Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom na-
kazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, 
in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi 
zahtevka za izplačilo.

Sredstva dodeljena v okviru zadevnega razpi-
sa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.

V okviru obravnave vlog prijaviteljev bo strokovna 
komisija izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po 
pravilu »de minimis« preverila na podlagi podatkov pri-
javitelja, ki so sestavni del vloge za izvedbo projekta in 
dodatno s poizvedbo pri Sektorju za spremljanje držav-
nih pomoči na Ministrstvu za finance.

V primeru, da strokovna komisija ugotovi, da bi sku-
pna vrednost pomoči, dodeljene prijavitelju, presegala 
200.000,00 EUR v obdobju treh poslovnih let, ne glede 
na obliko ali namen pomoči, pomoči takšni vlogi po pra-
vilu »de minimis« ne bo dodelila.

V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči 
po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer 
z dodelitvijo sredstev na podlagi tega javnega razpisa, je 
upravičenec dolžan prejeta sredstva, s katerimi je zgor-
njo mejo dovoljene de minimis pomoči presegel, v celoti 
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de mi-
nimis« z drugimi vrstami pomoči za iste upravičene 
stroške, vendar le, če se s takšno kumulacijo ne preseže 
največja intenzivnost pomoči in znesek pomoči, dopu-
stnih po drugih predpisih (shemah).

12. Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta: 5. maj 2021 in 8. septem-

ber 2021.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije 
ter da se z njo strinja.

Popolno vlogo predstavljajo vsi obrazci za prijavo, 
ki morajo biti podpisani in žigosani (v primeru, da prija-
vitelj ne posluje z žigom, mora to navesti), ter zahtevane 
priloge.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 
Maribor.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
do navedenega roka osebno oddane v času uradnih 
ur v vložišče ministrstva oziroma do navedenega roka 
priporočeno oddane na pošti. Upošteval se bo datum 
viden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za 
obravnavo ne sme biti kasnejši od roka za predložitev 
vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo viden datum na po-
štnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na 
sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu 
ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti 
kasnejši od roka za predložitev vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti 
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez 
okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na razpis okoljski/trajno-
stni znak«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Prijavitelj celotno vlogo naloži tudi na elektronski 
medij (USB ključek) in ga priloži vlogi, kar pa ne pred-
stavlja elementa presoje popolnosti vloge.

13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vlo-

ge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vlo-
žišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Vloge, ki bodo prispele po roku za zadnje odpiranje, 
se s sklepom zavržejo. Prijavitelja bo o tem ministrstvo 
pisno obvestilo.

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijaviteljem.

Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravo-
časnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati 
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višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže 
na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih ele-
mentov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok 
za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepo-
polne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili 
za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, 
formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpol-
njuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neu-
strezna zavrne.

14. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu po-
sredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje oseb-
nih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 
ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.

Skladno s tem velja, da je upravljavec osebnih po-
datkov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana, tel. 01/400-33-11, 
spletna stran: http://www.mgrt.gov.si/, ki ga predsta-
vlja minister Zdravko Počivalšek, elektronski naslov 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: 
dpo.mgrt@gov.si.

Več o varstvu osebnih podatkov, namenu njihove 
obdelave, roku njihove hrambe, o posredovanju po-
datkov tretjim osebam, o pravicah posameznikov, na 
katere se informacije nanašajo in o drugih sorodnih 
informacijah oziroma zavezah ministrstva v zvezi s tem, 
je navedeno v Obrazcu 13, ki tvori del te razpisne do-
kumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge 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 in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lah-
ko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj 
mora 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 pri-
javitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je 
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, 
se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, 
ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, 
programsko območje upravičenca in znesek javnih vi-
rov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji 
in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu 
z ZDIJZ.

15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni naj-
kasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa sproži 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 o sofinancira-
nju z drugimi prijavitelji.

16. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so na-
vedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/

17. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in 

pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dose-
gljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov gp.mgrt@gov.si s pripisom: JR okolj-
ski/trajnostni znaki.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 6712-1/2021/8 Ob-1620/21
Na podlagi 16. in 39. člena Zakona o državni upravi 

(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 
17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 
21/18 – ZNOrg in 82/20) v povezavi s Pravilnikom o sofi-
nanciranju izvajanja letnega programa športa na državni 
ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 
2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
15/21 – ZDUOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 
2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20) in Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), v skladu z Letnim 
programom športa v Republiki Sloveniji za leto, ki ga je 
sprejela ministrica pristojna za šport, objavlja Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport

javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa  

v Republiki Sloveniji v letu 2021
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mini-

strstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter 

strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Obštudijske športne dejavnosti:
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih 

dejavnosti
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
B. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok 

in mladine
C. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na 

mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
– Sklad za vrhunske športnike
D. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov
– Pilotski programi povezovanja športnih, invalid-

skih ter dobrodelnih organizacij
E. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo 

visoko pozitiven zdravstveni učinek
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F. Šport starejših:
– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki 

imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so name-
njene pretežno starejšim

G. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokov-
na podpora programom:

– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhun-

skih športnikov
H. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez
– Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – 

Slovenskega paralimpijskega komiteja
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju 

športne rekreacije
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju 

obštudijske športne dejavnosti
– Delovanje zamejskih športnih zvez
I. Mednarodna dejavnost v športu:
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam
J. Športne prireditve:
– Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
K. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok 

in mladine ter športni rekreaciji
L. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega 

obnašanja
– Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in 

»fairplay«
M. Preprečevanje dopinga v športu.
3. Cilji javnega razpisa so:
– povečati delež športno dejavnih odraslih prebival-

cev Republike Slovenije,
– v skupnem deležu športno dejavnih odraslih pre-

bivalcev Republike Slovenije povečati delež redno špor-
tno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,

– povečati delež športno dejavnih prebivalcev 
v strokovno vodenih programih,

– povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih,
– obdržati število vrhunskih športnikov,
– povečati prepoznavnost športa kot pomembnega 

družbenega podsistema.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem 

razpisu in meril
Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izva-

jalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zako-
na o športu in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku 
o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na 
državni ravni in razpisni dokumentaciji.

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci le-
tnega programa športa na državni ravni v letu 2021, so 
za razpisane vsebine določeni v Pravilniku o sofinanci-
ranju izvajanja letnega program športa na državni ravni 
in v razpisni dokumentaciji.

5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki so zagotovljena v finančnem 

načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
za leto 2021 in so na razpolago za sofinanciranje nave-
denih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu, 
znašajo do 11.671.076,00 EUR, in sicer so zagotovljena 
na naslednjih proračunskih postavkah (v nadaljevanju 
besedila: PP):

PP 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekre-
acija 3.695.271 EUR,

PP 710010 Program vrhunskega športa 
6.950.000 EUR in

PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu 
1.025.805 EUR;

ukrepa 3311-11-0023 in 3311-11-0024.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za 

dodelitev sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2021. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na na-
slov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Di-
rektorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, 
najkasneje do 26. marca 2021. Šteje se, da je vloga 
prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan 
roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 
10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojni-
ca pa mora biti na sprednji strani označena z napisom 
»Ne odpiraj – vloga LPŠ 2021 (6712-1/2021)«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 
Ovojnice, ki niso označene v skladu s prejšnjim odstav-
kom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.

Popolna vloga vsebuje vse, z razpisno dokumenta-
cijo predpisane obrazce in priloge.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, 
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.

Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, 
ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne 
zavržene. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upra-
vičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pri-
tožba zoper sklep ni dovoljena.

7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 

29. marca 2021. Zaradi velikega števila predvidenih 
vlog odpiranje vlog ne bo javno.

Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede 
v roku določenem v 8. točki javnega razpisa. Odpirajo se 
samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. 
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali 
jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija 
o odpiranju vlog vodi zapisnik.

Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno 
pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh 
z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (ne-
popolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne 
sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vla-
gatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec 
razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep 
ni dovoljena.

8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob iz-
daji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove 
k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne 
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravi-
čeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vro-
čitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu javnega razpisa. 
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril 
za ocenjevanje vlog.

Izvajalec javnega razpisa o ugovoru odloči v roku 
30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem 
dokončna.
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9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko vlagatelji 
dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski 
naslov

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navo-
dilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne apli-
kacije, so na voljo na spletnem naslovu https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobra-
zevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.

Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplika-
cijo se vlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujića 
(01/434-23-95). Za dodatne informacije lahko vlagatelji 
pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).

Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne 
aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji nati-
snejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše poobla-
ščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obraz-
ce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko 
javnega razpisa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

4301-46/2020 Ob-1624/21
Na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev 

evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem 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 Pra-
vilnika 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 operacij gradnje novih manjših 

pro izvodnih naprav za izrabo vetrne energije 
(oznaka: JR VE OVE 2021)

v okviru Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, pred-
nostne osi Trajnostna raba in pro izvodnja energije in 
pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje pro-
izvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih 
virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih 
virov energije v končni rabi energije

1 Ime in sedež posredniškega telesa: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langu-
sova ulica 4, 1535 Ljub ljana, tel. 01/478-80-00, faks 
01/478-81-70 (v nadaljevanju: MZI).

2 Pravna podlaga za izvedbo javnega 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 Slo-
venije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, 
št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP);

– Proračun Republike Slovenije za leto 2021 
(DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);

– 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 
za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 4-2/7/MZI/0 
z dne 8. 3. 2021 (popravek k Odločitvi o podpori 
št. 4-2/6/MZI/0 z dne 5. 3. 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 dodelje-
vanja 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 obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);

– Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi 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 razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;

– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kme-
tijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za po-
morstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z vsemi spremembami (v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013);

– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006;

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih infor-
macij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo in-
formacij 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 re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem 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 skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju 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, tehničnih 
značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za ope-
racije 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 par-
lamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napred-
ku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni ak-
cijski 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 meto-
dologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in 
koristi, ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evrop-
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skega 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 sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih 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 Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001-4.1 z dne 20. 4. 2020 z vse-
mi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja 
pogodbe;

– Operativni program za izvajanje evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MA-
OP00, verzija 5.0 z dne 19. 6. 2020 z vsemi spremem-
bami, 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 naroča-
nju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljene 
na spletni strani https://ec.europa.eu/regional_policy/so-
urces/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irre-
gularities_SL.pdf in https://ec.europa.eu/regional_poli-
cy/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 upravlja-
nje 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, od-
ločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje 
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem ob-
dobju 2014–2020, januar 2020, objavljena na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spre-
membami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2014–2020, december 2020, objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljal-
nih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 
programsko obdobje 2014–2020, januar 2020, objavlje-
na na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navo-
dila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času 
izvajanja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja na področju komu-
niciranja vsebin evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2014–2020, marec 2018, objavljena 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, 
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
janja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja in organa za potrje-
vanje 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, po-
ročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 
2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spre-
membami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam 
cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko ob-
dobje 2014–2020, marec 2020, objavljene na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spre-
membami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

– Navodila organa upravljanja za poročanje in spre-
mljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske po-
litike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za program-
sko 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 izva-
janja pogodbe;

– Smernice organa za potrjevanje za izvajanje 
evropske kohezijske politike 2014–2020, april 2019, ob-
javljene na spletni strani https://www.gov.si/teme/povraci-
la-evropskih-sredstev-v-drzavni-proracun/, z vsemi spre-
membami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

– Navodila za uporabo IS e-MA, objavljena na spletni 
strani https://navodila.ema.arr.gov.si/confluence/, z vse-
mi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja 
pogodbe;

– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE);

– Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, 
št. 158/20);

– Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – ura-
dno prečiščeno besedilo);

– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – 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);

– Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, 
št. 5/17);

– Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko 
učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih vi-
rov 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 obnovlji-
vih virov energije« (št. priglasitve BE01-2399270-2016, 
št. sheme: SA.46207);

– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, 
št. 37/18);

– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 
– popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP);

– Uredba o samooskrbi z električno energijo iz 
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in 
197/20);

– Uredba o manjših napravah za pro izvodnjo elek-
trične energije iz obnovljivih virov energije ali s sopro-
izvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20);

– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe;

– Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 
2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi 
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s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljav-
nosti in ustreznimi prilagoditvami;

– Sporočilo Komisije o podaljšanju veljavnosti in spre-
membah Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 
2014–2020, Smernic o državni pomoči za spodbujanje na-
ložb tveganega financiranja, Smernic o državni pomoči za 
varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020, Smernic 
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefi-
nančnih podjetij v težavah, Sporočila o merilih za analizo 
združljivosti državne pomoči za spodbujanje izvajanja po-
membnih projektov skupnega evropskega interesa z notra-
njim 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);

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20);

– Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, 
št. 22/19);

– Priporočilo organa upravljanja za uporabo orodja 
ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske po-
litike 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;

– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba iz-
vesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 
57/15, 26/17 in 105/20) in

– Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju upora-
be energije iz obnovljivih virov.

3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav 
za pro izvodnjo električne energije iz vetrne energije (v 
nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se do-
deljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne 
pomoči), so namenjene gradnji novih manjših naprav1 
za pro izvodnjo električne energije iz vetrne energije.

50 kW do 10 MW, pri čemer v primeru istočasne prijave 
večih naprav skupna moč vseh znaša do 10 MW.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi 
in Navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji ter 
veljavnimi predpisi v EU.

V okviru tega javnega razpisa se lahko sofinancira 
le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih 
spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogre-
vanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE, v nadalje-
vanju: 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.

Državne pomoči so namenjene za naložbe v gra-
dnjo novih manjših naprav za pro izvodnjo električne 
energije iz vetrne energije, to je za t.i. začetne naložbe 
po Pravilniku.

3.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, pove-

zani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
b) nakup opreme, ki je neposredno povezana s pri-

dobivanjem električne energije iz vetrne energije,
c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 

v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upra-

vičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za na-
kup 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 operacije;
– so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravlje-

na; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile 
izvedene;

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja;

– 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;
– je oprema kupljena in vgrajena s strani tretjih 

oseb pod tržnimi pogoji, pri čemer za tretje osebe ne 
morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapi-
talsko povezane s prijaviteljem.

Neupravičeni stroški so:
– stroški storitev izdelave ID in vsa ostala potrebna 

dokumentacija (dokumentacije za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja, okoljskih dovoljenj, merilnega poročila 
o vetrnih razmerah ipd.);

– nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristoj-
bine za komunalne priključke;

– stroški nakupa objektov;
– stroški ureditve prometnic in manipulacijskih po-

vršin;
– stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ure-

ditve gradbišča;
– naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
– stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
– skupni stroški strokovnega nadzora gradnje 

(upravičeni stroški pod tč. c), ki presegajo 3 % upraviče-
nih stroškov operacije;

– vsi davki;
– stroški upravnega postopka, različna svetovanja, 

priprava vloge za ta javni razpis;
– nepredvidena dela;
– nakup rabljene opreme, pilotnih in prototipnih na-

prav;
– notarski in odvetniški stroški.

1 Napravo v skladu z JR VE OVE 2021 predstavlja ena 
vetrna turbina.

Javni razpis za sofinanciranje operacij, ki ga financi-
ra Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se iz-
vaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, pred-
nostne osi Trajnostna raba in pro izvodnja energije in 
pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje 
pro izvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovlji-
vih virov energije, specifičnega cilja Povečanje deleža 
obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) 

operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da 
gre za upravičen namen po tem javnem razpisu in da 
operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpi-
sni dokumentaciji.

Upravičen namen je gradnja novih manjših naprav 
za pro izvodnjo električne energije iz vetrne energije.

Operacija po tem javnem razpisu je gradnja novih 
manjših naprav za pro izvodnjo električne energije iz ve-
trne energije, in sicer moči posamezne naprave večje od 
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3.3 Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske 

družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu 
o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o za-
drugah.

Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, mora-
jo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika. Prijavitelj 
postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba 
o sofinanciranju.

Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati 
z relevantnimi dovoljenji, pravicami in soglasji, ki jih 
za potrebe tega javnega razpisa predpisuje Energetski 
zakon v 52. členu.

Prijavitelj se mora zavedati, da bo v primeru, da bo 
možen vstop v shemo podpore JARSE2 (v nadaljevanju: 
agencija), pri določitvi višine podpore za pro izvodnjo ele-
ktrične energije iz obnovljivih virov energije in v sopro-
izvodnji elektrike in toplote z visokim izkoristkom agen-
cija upoštevala državno pomoč, ki bo dodeljena na tem 
javnem razpisu.

– pro izvodnja orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij t.i. energetski pregledi za 

velika podjetja,
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ki so neposredno 

povezane z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delo-
vanjem 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 dru-
gih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna 
EU in če skupna višina prejetih sredstev iz teh naslovov 
presega najvišje dovoljene stopnje sofinanciranja, ki jih 
določajo pravila s področja državnih pomoči,

– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti v skla-

du s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne porav-

nave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– 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 Republi-
ke 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 po-
moč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah,

– je investitor »podjetje v težavah« v skladu z 18. toč-
ko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,

– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za pre-
več 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 sku-
pnim trgom.

4 Pogoji za dodelitev sredstev
4.1 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom 

javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.

2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora 
biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natanč-
no določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.

2 Javna agencija RS za energijo na podlagi 374. člena Energetskega zakona in 25. člena Uredbe o podporah elektriki, pro-
izvedeni iz obnovljivih virov energije in v sopro izvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16 in 74/20).

Prijavitelji so skladno z 32. členom Energetskega za-
kona dolžni poročati o doseženih učinkih in obvestiti agen-
cijo o izvedbi projekta.

Prijavitelj ne more biti:
– podjetje, ki pro izvaja naprave, ki so del operacije;
– mikro podjetje, ki je upravičeno do sofinanciranja 

po Programu za razvoj podeželja 2014–2020 za ukrep M6 
– Razvoj kmetij in podjetij, s sedežem in delovanjem v na-
seljih z manj kot 5.000 prebivalci in je investicijska vrednost 
naložbe nižja od 400.000,00 EUR (brez DDV).

Državnih pomoči se ne dodeli za naložbe v naslednje 
dejavnosti:

– primarno pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov s se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupno-
sti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183), plutastih 
pro izvodov in pro izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo 
mleko in mlečne pro izvode,

– predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov v pri-
merih:

a. kadar je znesek državne pomoči določen na pod-
lagi cene oziroma količine takih pro izvodov, ki jih je podjetje 
bodisi kupilo od primarnih pro izvajalcev 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 pro izvajalce,

– ribištvo in ribogojništvo in akvakultura,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,

POGOJI ZA 
UGOTAVLJANJE 
UPRAVIČENOSTI

VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE 
UPRAVIČENOSTI

ZAHTEVANA DOKAZILA

Sprejemljivost za okolje Naprave za pro izvodnjo električne energije iz vetrne 
energije bodo morale zagotavljati obratovanje v skladu 
z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19).

Izjava

Podprto bo umeščanje v prostor na način, da pri 
tem ne bodo prizadete posamezne enote dediščine, 
vključno z njihovim vplivnim območjem in skladno 
z okoljsko zakonodajo EU in upoštevanjem Direktive 
92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst.

Izjava
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POGOJI ZA 
UGOTAVLJANJE 
UPRAVIČENOSTI

VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE 
UPRAVIČENOSTI

ZAHTEVANA DOKAZILA

Zaključena finančna 
konstrukcija

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 sredstva 
nadomestil iz lastnih virov, v primeru, da ti viri dejansko 
ne bodo pridobljeni.

Izjava

Začetek izvedbe 
operacije

Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč 
v skladu s Pravilnikom. Izvedba projekta, tj. pričetek 
gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se 
ne sme začeti 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.

Izjava

Last opreme Naprav in opreme, ki je predmet sofinanciranja, ni 
dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let 
po izplačilu sredstev sofinanciranja, razen v primeru 
okvar.

Izjava

Možnost sodelovanja Sredstva na tem javnem razpisu ne more pridobiti 
prijavitelj, katerega odgovorna oseba je bila obsojena 
zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi 
na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli 
pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev.

Potrdilo o nekaznovanosti 
odgovorne osebe prijavitelja, ki 
ni starejše od datuma objave 
javnega razpisa.

Minimalna višina 
operacije

Prijavitelj mora izkazati, da je vrednost operacije 
nad 50.000,00 EUR brez DDV. Operacija mora imeti 
vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec 
operacije.

Investicijska dokumentacija

Projektna dokumentacija Prijavitelj mora izkazati, da je za operacijo, ki se izvaja 
v okviru tega javnega razpisa, izdelana projektna 
dokumentacija (npr. IDP, PZI). DGD, predhodni 
postopek in PVO se izdelata, če je to zahtevano po 
trenutno veljavni gradbeni oziroma okoljski zakonodaji.

Projektna dokumentacija

Izbira dobaviteljev
in izvajalcev ter oddaja 
naročil

Prijavitelj mora v vlogi predstaviti postopek zbiranja 
ponudb v skladu z načeli skrbnega gospodarja 
oziroma skladno z veljavno zakonodajo na področju 
javnega naročanja (v kolikor je zavezanec za javno 
naročanje) in utemeljiti predlagano izbiro.

Dokumentacija v zvezi z izbiro 
dobaviteljev in izvajalcev oziroma 
izvedbo javnega naročila, če je 
prijavitelj zavezanec za javno 
naročanje:
– fotokopija pisnega poziva vsaj 
trem potencialnim ponudnikom 
za oddajo ponudb s specifikacijo 
povpraševanja; v primeru, da je 
prijavitelj zavezanec za javno 
naročanje, mora na tem mestu 
priložiti fotokopijo objave javnega 
naročila na portalu javnih naročil;
– prejete ponudbe,
– zapisnik oziroma poročilo 
o odpiranju ponudb,
– nezavezujoč osnutek odločitve 
o izbiri izvajalca.

Pridobljena dovoljenja
in soglasja

Priloženo mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
potrebno za izvedbo investicije. 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.

Pravnomočno gradbeno 
dovoljenje

Prijavitelj mora izkazati, da ima za izvajanje operacije 
pridobljeno energetsko dovoljenje za napravo za pro-
izvodnjo električne energije iz vetrne energije moči, 
večje od 1 MW, ki bo priključena na javno omrežje.

Pravnomočno energetsko 
dovoljenje

Pridobljeno soglasje za priključitev na distribucijsko 
omrežje.

Soglasje za priključitev 
na distribucijsko omrežje
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Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:

IZJAVA
O seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših pro izvodnih 
naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, razvojne osi Trajnostna raba in pro izvodnja energije in 
pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje pro izvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, 
specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije, in o seznanitvi in strinjanju 
z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
O stanju kapitalske ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB, 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 prijavitelj nima neporavnanih obveznosti 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 mikro podjetje, ki je upravičeno do sofinanciranja po Programu za razvoj podeželja 2014–2020 
za ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij, s sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci in je 
investicijska vrednost naložbe nižja od 400.000,00 EUR (brez DDV).
Da prijavitelj ne posluje in nima registrirane dejavnosti s področij, ki so navedena v tretjem in četrtem odstavku 
8. 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 ter zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek ali postopek likvidacije.
Da prijavitelj ni »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 ter 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.
Da bo prijavitelj glede informiranja in obveščanja javnosti upošteval zahteve, ki jih narekujejo 115. in 166. člen 
Uredbe Sveta (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Da pred vložitvijo vloge prijavitelj še ni pričel z izvajanjem gradbenih del ali z zavezujočim naročanjem opreme.
Da bo operacijo zaključil skladno s terminskim načrtom, opredeljenim v obrazcu št. 2 razpisne dokumentacije, za 
dokončanje GOI del, vendar 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.
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 1 mesec po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo dostavil končno poročilo o operaciji.
Da bo skladno s pogodbo o sofinanciranju 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 bo v primeru izgradnje naprave za pro izvodnjo električne energije iz vetrne energije zagotovljeno obratovanje 
v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19).
Da bo podprto umeščanje v prostor na način, da pri tem ne bodo prizadete posamezne enote dediščine, vključno 
z njihovim vplivnim območjem in skladno z okoljsko zakonodajo EU in upoštevanjem Direktive 92/43/EGS 
o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
Da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
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4.2 Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgo-

vorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smi-
selni uporabi 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). 
ID ne sme biti starejša od enega leta in mora jasno iz-
kazovati namen in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, 
navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji; 
dokument ne sme izkazovati namena, ki bi bil v naspro-
tju z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili 
izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.

2. Iz ID mora biti razvidno, da so bila pri načrtova-
nju in bodo pri izvedbi operacije upoštevana naslednja 
izhodišča varstva okolja:

– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska 
učinkovitost),

– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpolo-
žljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor 
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov),

– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila 
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je to potrebno).

3. Iz ID mora biti razvidna tudi razčlenitev operacije 
na upravičene stroške do sofinanciranja in neupraviče-
ne stroške.

4. V kolikor je predvidena lokacija za izvedbo ope-
racije opredeljena v LEK-u, je potrebno v ID opraviti 
analizo lokacije, ki vsebuje tudi imenovanje prostorskih 
aktov in glasil, v katerih so objavljeni vključno z navedbo 
lokacije, kot je opredeljena v LEK-u.

5. Sprejemljivost za okolje
– Naprave za pro izvodnjo električne energije iz ve-

trne energije večjih moči (nad 1 MW) bodo morale biti 
zaradi blaženja hrupa od naselij oziroma stavb z va-
rovanimi prostori oddaljene vsaj 1000 m, odvisno od 
morfologije terena. Poleg tega bodo morale zagotavljati 
obratovanje v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih ka-
zalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19).

– Predhodni postopek oziroma presoja vplivov na 
okolje, v kolikor je tako predpisano glede na trenutno 
veljavno okoljsko zakonodajo, morata biti izvedena do 
oddaje vloge.

6. Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji, 
ki v ID za operacijo izkazujejo pozitivno interno stopnjo 
donosnosti in pozitiven finančni tok za življenjsko dobo.

7. 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. 
V primeru, da se ugotovi neizpolnjevanje pogojev med 
izvedbo operacije po podpisu pogodbe o sofinanciranju, 
lahko sofinancer odstopi od pogodbe o sofinanciranju in 
zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev skupaj z obrestmi.

8. Oddaja naročil
Prijavitelj, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upošte-

vati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 
in načelo skrbnega gospodarja. Za naročila opreme 
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 zahtevka za izplačilo. 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 prve-
mu zahtevku za izplačilo. V primeru, da dobavitelji opre-
me in izvajalci, ki bodo izvajali predmet operacije, ne 

bodo izbrani po postopku, skladnem z veljavno zakono-
dajo s področja javnega naročanja, se zahtevek zavrne.

5 Merila za izbiro operacij
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje 

upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za 
ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so določena 
na podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020.

1. Ali je v LEK-u krajevno pristojne lokalne sku-
pnosti na predvidenem območju postavitve naprave za 
pro izvodnjo električne energije iz vetrne energije pred-
videna gradnja energetskih objektov za pridobivanje 
električne energije iz obnovljivih virov energije.

DA → 5 točk
NE → 0 točk
2. Stroškovna učinkovitost naprav za pro izvodnjo 

električne energije iz vetrne energije [€/kW]
2.a Stroškovna učinkovitost naprav za pro izvodnjo 

električne energije iz vetrne energije od več kot 50 kW 
do moči 1 MW

Od vključno 0 do 2000 [€/kW] → 10 točk
Od vključno 2000 do 5000 [€/kW] → od 10 do 0 točk 

po enačbi:
Y = – 0,003333 * x + 16,666666

Od vključno 5000 [€/kW] ali več → 0 točk
2.b Stroškovna učinkovitost naprav za pro izvodnjo 

električne energije iz vetrne energije moči od vključno 
1 MW do moči 10 MW

Od vključno 0 do 1000 [€/kW] → 10 točk
Od vključno 1000 do 4000 [€/kW] → od 10 do 0 točk 

po enačbi:
Y = – 0,003333 * x + 13,333333

Od vključno 4000 [€/kW] ali več → 0 točk
Pri tem je:
Y – točke
x – razmerje med upravičenimi stroški [€] in močjo 

[kW] instaliranih naprav za pro izvodnjo električne ener-
gije – upravičen strošek na kW instalirane moči naprav 
za pro izvodnjo električne energije iz vetrne energije

Najvišje možno skupno število točk je 15.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen 

kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri 
čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vre-
dnosti od 5 do 9 pa navzgor.

Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na 
listi operacij, ki bodo sofinancirane.

Vloga mora doseči minimalno vsaj 5 točk, drugače 
se zavrne.

Sredstva na javnem razpisu lahko ostanejo neraz-
porejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotne-
ga planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja.

6 Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Sredstva za državne pomoči so zagotovljena v dr-

žavnem proračunu na postavkah namenskih sredstev 
EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sred-
stev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po 
tem javnem razpisu, znaša v obdobju 2021 do 2023 
4.000.000,00 EUR in so zagotovljena na proračun-
ski postavki PP 160327 PN 4.2-Obnovljivi viri energi-
je-14-20-KS-EU, in sicer:

– za pro izvodne naprave za izrabo vetrne energije 
do moči 1 MW 1.000.000 EUR,

– za pro izvodne naprave za izrabo vetrne energije 
od moči vključno 1 MW do 10 MW 3.000.000 EUR.
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Ob predhodnem soglasju Organa upravljanja je 
sredstva na razpisu mogoče spremeniti/povečati/zmanj-
šati. Morebitna sprememba bo objavljena v Uradnem 
listu RS kot sprememba oziroma dopolnitev javnega 
razpisa.

Sredstva za državne pomoči v celoti prispeva Ko-
hezijski sklad.

6.2 Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinan-

ciranih 30 % upravičenih stroškov operacije.
Sredstva lastne udeležbe v višini 70 % ali več upra-

vičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stro-
ške mora zagotavljati upravičenec.

Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsa-
kega posameznega zahtevka za izplačilo.

Upravičenec mora zahtevek za izplačilo pripraviti 
in posredovati v informacijskem sistemu e-MA organa 
upravljanja, skladno z 11. členom pogodbe o sofinan-
ciranju 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 ope-
racije;

– poročilo o doseganju kazalnikov;
– računi in potrjene gradbene situacije (navedba 

oznake/tipa opreme, v primeru sestavljenih naprav, 
natančna specifikacija posameznih komponent, ki se-
stavljajo 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 specifika-
cije, potrdila pro izvajalcev);

– dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva za 
operacijo (izpis stroškovnega mesta);

– fotografije o izvajanju operacije (JPG format pri-
merne velikosti in ločljivosti; vidna morajo biti dela, na 
katera se nanaša ZZI);

– dokumentacija o celotnem postopku javnega na-
ročanja, v kolikor je prijavitelj zavezanec za javno na-
ročanje.

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 
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.

Upravičencu se sredstva nakažejo le na podlagi 
pravočasno prejetega popolnega zahtevka za izplačilo.

Višina stroškov, ki se povrnejo na podlagi posa-
meznega zahtevka za izplačilo, je določena z višino 
v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov in ob upo-
števanju 30 % 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 10.000,00 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 so-
financiranju na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih 
sredstev.

Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti 
zagotoviti upravičenec. Slednje velja tudi za eventualno 
povečane upravičene stroške.

7 Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za 
porabo sredstev

7.1 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno 

zaključena skladno s terminskim načrtom, opredeljenim 
v obrazcu št. 2 razpisne dokumentacije, za dokončanje 
GOI del, vendar najkasneje 24 mesecev po podpisu po-
godbe oziroma najkasneje do 31. 10. 2023 (velja načelo, 
kar pride prej).

Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nasta-
nejo v obdobju od oddaje vloge na ta javni razpis do 
31. 10. 2023.

Izdatki so upravičeni do sofinanciranja, če nasta-
nejo 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 ob-

dobju 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 dodelje-
na sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 31. 12. 
2023.

8 Rok, do katerega morajo biti oddane vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz raz-

pisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: 
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 
Ljub ljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na 
sprednji strani opremljena z naslovom MZI (kot zgoraj), 
oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP EKP – Gradnja novih 
manjših pro izvodnih naprav za izrabo vetrne energije 
– JR VE OVE 2021« ter polnim naslovom prijavitelja 
v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji 
je priložen vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo 
na javni razpis (Obrazec 6), ki ga lahko prijavitelj (izpol-
njenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno 
označena ovojnica ne bo obravnavana in bo vrnjena 
prijavitelju.

V vlogi mora prijavitelj predložiti ustrezno izpolnje-
ne 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), elektronske Obrazca 
št. 1 in 2 pa dodatno še izpolnjene in shranjene v izvorni 
elektronski obliki.

Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo ter USB me-
dij 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 šte-
vilko 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 najka-
sneje do 30. 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.

Rok za oddajo vlog na drugo in hkrati zadnje od-
piranje je 24. 9. 2021. Vloge, ki bodo prispele za drugo 
odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana 
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sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju, o če-
mer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno 
obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za drugo 
odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo 
zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do 24. 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, Languso-
va ulica 4, Ljub ljana, 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 za-
gotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo 
izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za odda-
jo vloge na javni razpis. Dopolnitev formalno nepopolne 
vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prija-
vitelj 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 preje-
li sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali 
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju pristopiti k podpisu pogodbe o sofinan-
ciranju, 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/«. Poten-
cialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtev-
kom po elektronski pošti na naslov: mzi.jr-ove@gov.si 
do objave o porabi sredstev.

12 Dodatne informacije: morebitna vprašanja je 
mogoče posredovati po elektronski pošti na naslov: 
mzi.jr-ove@gov.si, pri čemer v »Zadevo« sporočila na-
vedite sklic na javni razpis (JR VE OVE 2021).

Ministrstvo za infrastrukturo

 Ob-1585/21
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 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 kul-
turo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 
in 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 Pravil-
nika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja 
Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih 
projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2021« (v nada-
ljevanju: JR7–RSK OŠ in SŠ–2021).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS, dne 12. 3. 2021 in se izteče 
dne 12. 4. 2021.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 6316-1/2021-16 Ob-1621/21
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečišče-

no besedilo 1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – 
ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 4. člena Pravilnika 
o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 
56/16 in 69/17) ter Sklepa o javnem razpisu za podelitev 
koncesije za izvajanje javne službe na področju razisko-
valne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 
2021, št. 0140-39/2020/39 z dne 19. 2. 2021, objavlja

javni razpis
za financiranje koncesioniranih raziskovalnih 

programov – 2021
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega raz-
pisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih pro-
gramov – 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je 
izbor prijav in financiranje izvajanja koncesioniranih razi-
skovalnih programov na podlagi koncesije, ki jo podeli 
minister, pristojen za znanost.

3. Subjekti javnega razpisa
Javni razpis je namenjen raziskovalnim organiza-

cijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije 
(v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) in izpolnjujejo 
pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Pravilnikom 
o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raz-
iskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik 
o koncesiji) in Pravilnikom 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 nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih).

Prijavitelj na javni razpis za prijave iz 4.1. in 4.2. toč-
ke javnega razpisa je lahko le RO s koncesijo, izvajalec 
pa je lahko RO s koncesijo oziroma javna raziskovalna 
organizacija (javni raziskovalni zavod ter univerza in 
samostojni visokošolski zavod, ki jih je ustanovila Repu-
blika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO).

Prijavitelj na javni razpis za prijave iz 4.3.1. točke 
javnega razpisa je lahko le RO s koncesijo, izvajalec pa 
je lahko RO s koncesijo oziroma JRO, pri čemer JRO 
lahko sodeluje na novem raziskovalnem programu le 
v primeru, če bo ta JRO na Javni poziv za financiranje 
raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij 
– 2021, št. 6316-1/2021-15, oddala prijavo za nadalje-
vanje financiranja raziskovalnega programa, ki se mu fi-
nanciranje izteče 31. 12. 2021 (tip prijave »Nadaljevanje 
obstoječega programa«).

Prijavitelj na javni razpis za prijave iz 4.3.2. točke 
javnega razpisa je RO s koncesijo, kot izvajalec pa mora 
sodelovati najmanj ena JRO.

4. Vrste prijav in okvirni razrez sredstev javnega 
razpisa

4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega razisko-
valnega programa

RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program, ka-
terega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2021, lahko 
na javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja 
obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Na-
daljevanje obstoječega programa«), in sicer največ za 
obseg sproščenih sredstev raziskovalnega programa 
v letu 2021, pri čemer se ne upošteva obsega povečanja 
raziskovalnih ur, odobrenih na podlagi Javnega poziva 
za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih 
programov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega 
v letu 2020, kar mora prijavitelj upoštevati pri navedbi le-
tnega obsega raziskovalnih ur raziskovalnega programa 
v 9. in 10. točki prijavne vloge.
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S Sklepom o javnem razpisu za podelitev konce-
sije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2021, 
št. 0140-39/2020/39 z dne 19. 2. 2021, (v nadaljnjem 
besedilu: sklep MIZŠ), je opredeljen obseg sprošče-
nih sredstev koncesioniranih raziskovalnih programov 
v letu 2021, ki na dan objave javnega razpisa znaša 
3.709.350,32 EUR, ter okvirni razrez sproščenih sred-
stev po navedenih vedah (izražen v odstotkih), kot sledi:

Veda Raziskovalni programi RO
s koncesijo – sproščena 

sredstva v letu 2021 (v %)
Naravoslovje 30
Tehnika 7
Medicina 38
Biotehnika 4
Družboslovje 12
Humanistika 9
Skupaj 100

4.2. Preoblikovanje raziskovalnih programov
RO s koncesijo lahko za raziskovalni program ozi-

roma programe, ki se mu oziroma se jim v letu 2021 ne 
zaključi obdobje financiranja, s prijavo na javni razpis 
(tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga 
preoblikovanje raziskovalnih programov, tako da razi-
skovalni program oziroma programe:

– priključi h kateremu od drugih raziskovalnih pro-
gramov (združitev raziskovalnih programov) ali

– razdeli na dva ali več novih raziskovalnih progra-
mov (razdružitev raziskovalnega programa) ali

– preoblikuje na drug način.
Pri navedbi letnega obsega raziskovalnih ur razi-

skovalnega programa v 9. in 10. točki prijavne vloge se 
ne upošteva obsega povečanja raziskovalnih ur, odo-
brenih na podlagi Javnega poziva za oddajo prijav za 
povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi 
s pandemijo COVID-19, izvedenega v letu 2020.

Preoblikovanje raziskovalnih programov je možno 
tudi v primeru, če raziskovalni program, ki je predmet 
preoblikovanja, poleg RO s koncesijo izvaja tudi JRO.

RO s koncesijo mora v skladu z drugim odstavkom 
66. člena pravilnika o postopkih pri oddaji prijave za 
preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma pro-
gramov upoštevati minimalni letni obseg financiranja 
programske skupine.

V primeru izbora prijave preoblikovanega razisko-
valnega programa, katere predmet je združitev razisko-
valnih programov, financiranje raziskovalnih programov, 
ki so predmet združitve, preneha. V primeru zavrnitve 
prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, ka-
tere predmet je združitev raziskovalnih programov, se 
financiranje raziskovalnih programov nadaljuje do izteka 
obdobja financiranja raziskovalnih programov.

V primeru izbora vseh prijav preoblikovanega raz-
iskovalnega programa/programov, katerih predmet je 
razdružitev raziskovalnega programa/programov, finan-
ciranje raziskovalnega programa/programov pred pre-
oblikovanjem preneha. V primeru zavrnitve ene ali več 
prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/pro-
gramov, ki so predmet razdružitve, se financiranje razi-
skovalnega programa/programov nadaljuje do izteka ob-
dobja financiranja raziskovalnega programa/programov.

Če se obdobje financiranja raziskovalnega progra-
ma, ki je predmet preoblikovanja, izteče v letu 2021, se 
izbrane prijave financira ne glede na eno ali več zavr-
njenih prijav, ki so predmet preoblikovanja.

4.3. Novi raziskovalni programi
RO, ki nima statusa JRO in še nima raziskovalne-

ga programa, lahko prijavi nov raziskovalni program, 
pri čemer mora prijava izpolnjevati pogoje iz 5.5. točke 
javnega razpisa.

4.3.1. Nov raziskovalni program – sproščena sred-
stva v letu 2021

Prijava RO s koncesijo za nov raziskovalni pro-
gram se bo obravnavala v obsegu sproščenih sredstev 
javnega razpisa, ob upoštevanju letnega obsega razi-
skovalnih ur, navedenega v prijavi, ki ne sme biti nižji 
od minimalnega letnega obsega, določenega v drugem 
odstavku 66. člena pravilnika o postopkih. Pri izboru 
prijave se upošteva tudi postopek iz 72. in 73. člena 
pravilnika o postopkih.

4.3.2. Novi raziskovalni programi – dodatna sred-
stva – usmeritve ministrstva, pristojnega za znanost

V skladu z Usmeritvami Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport Republike Slovenije za financiranje 
novih raziskovalnih programov – javni razpis in javni po-
ziv v letu 2021, št. 0140-39/2020/38 z dne 19. 2. 2021 (v 
nadaljnjem besedilu: usmeritve MIZŠ) in sklepom MIZŠ, 
se ustanovijo štirje novi raziskovalni programi (tip prijave 
»Nova prijava«), pri katerih je prijavitelj na javni razpis 
RO s koncesijo, kot izvajalec raziskovalnega programa 
pa mora sodelovati najmanj ena JRO, in sicer:

– na področju 2.04 Materiali se ustanovi en nov 
raziskovalni program,

– na področjih medicinskih ved se ustanovijo trije 
novi raziskovalni programi, pri čemer morajo biti s predno-
stnih področij: mikrobiologija in imunologija (3.01), onko-
logija (3.04) ter javno zdravstvo (varstvo pri delu) (3.08).

Prijavo novega raziskovalnega programa (tip prija-
ve »Nova prijava«) iz prvega odstavka te točke na javni 
razpis odda RO s koncesijo, JRO pa podpiše izjavo iz 
12.4. točke javnega razpisa.

5. Pogoji
5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa
Pogoji za vodjo raziskovalnega programa so do-

ločeni v ZRRD, pravilniku o postopkih, Pravilniku o kri-
terijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 
raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v na-
daljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) 
in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za raz-
pise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 
z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 
z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019 in 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 nadaljnjem besedilu: metodologija).

Vodja raziskovalnega programa mora imeti doktorat 
znanosti in biti zaposlen pri prijavitelju ter v skladu s pra-
vilnikom o kriterijih za vodjo projekta in metodologijo (po-
glavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni vstopni pogoji 
za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov) 
izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so dolo-
čeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov.
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Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati 
naslednje kvantitativne vstopne pogoje:

– dosegati minimalno 100 točk iz znanstvenih objav 
v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kate-
goriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko 
lahko tudi v 2. A ali 3. A, B;

– imeti A' večji kot 0 (velja za vse vede);
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A'' ≥ 50 ali osnovni po-

goj. Osnovni pogoj za vodje raziskovalnih programov je: 
A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ 0.

V tabelah so za vede in posamezna področja na-
vedeni pogoji za A1 minimalni in CI minimalni. Področje 
je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj 
določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za podro-
čja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo:

– Ocena A1 – A1 minimalni je naslednji:

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

– Čisti citati CI – Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je naslednje (če področje ni navedeno v tabeli, se 
zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo):

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

100

Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200

Pogoje za vodjo raziskovalnega programa iz tretje-
ga in četrtega odstavka 5.1. točke javnega razpisa bo 
agencija preverila na podlagi podatkov sistema SICRIS, 
razen citatov vodij raziskovalnih programov s področij 
družboslovnih in humanističnih ved, ki jih bo agencija 
preverila na podlagi citata oziroma citatov, ki jih prijavitelj 
navede v prijavi na javni razpis, če podatek o citatih ni 
razviden iz sistema SICRIS. Ostale pogoje bo agencija 
preverila na podlagi podatkov iz evidenc agencije.

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

5.2. Letni obseg financiranja raziskovalnega pro-
grama in programske skupine

Minimalni letni obseg financiranja raziskovalnega 
programa iz 4.1. in 4.2. točke javnega razpisa se določi 
v skladu z drugim odstavkom 66. člena pravilnika o po-
stopkih. Če pri izvajanju raziskovalnega programa iz 4.1. 
in 4.2. točke javnega razpisa sodeluje več raziskovalnih 
organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO), znaša mini-
malni obseg letnega financiranja v posamezni RO 170 
efektivnih ur raziskovalnega dela letno.

Minimalni letni obseg financiranja novega razisko-
valnega programa iz 4.3.1. točke javnega razpisa znaša 
najmanj 1 FTE cenovne kategorije A, kar mora prijavitelj 
JRO upoštevati pri navedbi v 9. in 10. točki prijave na 
javni razpis. Če pri izvajanju raziskovalnega programa 
sodeluje več RO, znaša minimalni obseg letnega finan-
ciranja v posamezni RO 170 efektivnih ur raziskovalne-
ga dela letno.

Letni obseg financiranja novega raziskovalnega 
programa iz 4.3.2. točke javnega razpisa znaša največ 
2,5 FTE cenovne kategorije A in najmanj 1 FTE cenovne 
kategorije A, kar mora prijavitelj RO s koncesijo upošte-
vati pri navedbi v 9. točki prijavne vloge. RO s koncesijo 
se dodeli eno polovico letnega obsega financiranja, 
drugo polovico pa JRO, kar mora prijavitelj upoštevati 
pri navedbi v 10. točki prijavne vloge. Če pri izvajanju 
raziskovalnega programa sodeluje več JRO, znaša mini-
malni obseg letnega financiranja v posamezni JRO 170 
efektivnih ur raziskovalnega dela letno.

5.3. Sestava programske skupine
Programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj 

trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo 
najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) iz ene ali več 
RO s koncesijo oziroma JRO, člani programske skupine 
so lahko tudi strokovni in tehniški sodelavci. Če se pro-
gram izvaja na več RO, mora biti v programski skupini iz 
vsake RO najmanj en raziskovalec z doktoratom.

Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja 
le ene programske skupine. Člani programske skupine 
so lahko vključeni v en sam raziskovalni program. Raz-
iskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci morajo biti 
zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program. V pro-
gramski skupini lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci, 
doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so finan-
cirani iz drugih virov in so zaposleni v RO, ter upokojeni 
raziskovalci.

Programska skupina, ki izvaja raziskovalni pro-
gram, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvan-
titativnih pogojev, kar velja za vse vede:

– dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo razi-
skovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 
ali A'' > 0;
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– tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo razi-
skovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25.

5.4. Obremenitev članov programske skupine
Vodja raziskovalnega programa in člani programske 

skupine morajo za izvajanje raziskovalnega programa 
imeti proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalne-
ga dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni 
čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 
1 FTE) in biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni pro-
gram, razen upokojenih raziskovalcev.

Vodja raziskovalnega programa mora imeti najmanj 
0,1 FTE oziroma 170 efektivnih ur raziskovalnega dela 
na leto, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov 
(v nadaljnjem besedilu: direktorji JRZ), ki na raziskoval-
nem programu lahko sodelujejo z 0 FTE. Član program-
ske skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, 
financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev, 
vodij podoktorskih projektov in direktorjev JRZ, ki na 
raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE) mora 
imeti najmanj 0,01 FTE oziroma 17 efektivnih ur razisko-
valnega dela na leto.

Število oziroma delež strokovnih in tehniških sode-
lavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega progra-
ma, mora biti v skladu s 23. členom Uredbe o normativih 
in standardih za določanje sredstev za izvajanje razi-
skovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/11, 56/12, 15/14, 103/15, 
27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).

5.5. Nov raziskovalni program
RO, ki nima statusa JRO in še nima raziskovalnega 

programa, lahko prijavi nov raziskovalni program le, če 
ob prijavi agencija tej RO sofinancira najmanj en razi-
skovalni projekt, pri čemer se bilateralni projekt iz šeste-
ga odstavka 4. člena pravilnika o postopkih ne šteje za 
raziskovalni projekt.

Predlagani člani programske skupine novega raz-
iskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) iz 
4.3.1. in 4.3.2. točke javnega razpisa morajo v zadnjih 
petih letih pred objavo javnega razpisa pridobiti minima-
len obseg sredstev pri izvajanju raziskovalnih projektov, 
ki jih financira agencija. Prijava novega raziskovalnega 
programa se uvrsti v ocenjevanje le, če so člani nove 
programske skupine v zadnjih petih letih (upošteva se 
pet koledarskih let pred letom objave poziva oziroma 
razpisa, tj. v obdobju 2016–2020) dosegli minimalni 
obseg sredstev v povprečju najmanj 0,5 FTE letno, pre-
računano v sredstva cenovne kategorije A. Med sred-
stva, pridobljena na razpisih agencije za raziskovalne 
projekte, štejejo sredstva, pridobljena v okviru prijavite-
lja in izvajalcev novega raziskovalnega programa. Kot 
sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta 
se upoštevajo sredstva, preračunana iz raziskovalnih 
ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel 
posamezni član predlagane nove programske skupine 
znotraj RO, navedenih v 10. točki prijavne vloge.

V prvem letu financiranja novega raziskovalnega 
programa (tip prijave »Nova prijava«) se sestava pro-
gramske skupine, navedena v prijavi na javni razpis, ne 
more spreminjati.

5.6. Izpolnjevanje pogojev
V primeru neizpolnjevanja pogojev iz 3. točke jav-

nega razpisa se prijava zavrne s sklepom direktorja 
agencije.

Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati 
pogoje iz 5.1. točke javnega razpisa, ki so določeni za 
vedo oziroma primarno raziskovalno področje, ki ga pri-
javitelj navede v prijavi na javni razpis.

Pogoji iz 5.1. točke in prvega odstavka 5.3. točke 
javnega razpisa morajo biti izpolnjeni na dan zaključka 

javnega razpisa, razen pogoja zaposlitve vodje razisko-
valnega programa pri prijavitelju. V primeru neizpolnje-
vanja pogojev se prijava zavrne s sklepom direktorja 
agencije.

Pogoj zaposlitve vodje iz drugega odstavka 5.1. toč-
ke javnega razpisa mora biti izpolnjen ob sklenitvi po-
godbe o financiranju raziskovalnega programa V na-
sprotnem primeru se pogodba ne sklene. Predmetni 
pogoj mora biti izpolnjen tudi med izvajanjem razisko-
valnega programa.

Pogoji iz 5.2. točke javnega razpisa morajo biti 
izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. V primeru 
neizpolnjevanja pogoja se prijava zavrne s sklepom di-
rektorja agencije.

Pogoji iz drugega odstavka 5.3. točke javnega raz-
pisa morajo biti izpolnjeni ob podpisu pogodbe za finan-
ciranje izbranega raziskovalnega programa in tudi med 
izvajanjem raziskovalnega programa.

Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine 
iz tretjega odstavka 5.3. točke javnega razpisa agencija 
preveri ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega 
raziskovalnega programa, pri čemer upošteva sestavo 
programske skupine, ki jo je prijavitelj navedel v prijavi 
na javni razpis. Če programska skupina ne izpolnjuje 
pogojev iz tretjega odstavka 5.3. točke javnega razpisa, 
se pogodba ne sklene.

Pogoji iz 5.4. točke javnega razpisa morajo biti iz-
polnjeni tudi med izvajanjem raziskovalnega programa.

Pogoj iz prvega odstavka 5.5. točke javnega razpi-
sa mora biti izpolnjen na dan zaključka javnega razpisa. 
V nasprotnem primeru se prijava zavrne s sklepom di-
rektorja agencije. Prijava novega raziskovalnega progra-
ma RO s koncesijo, ki ne izpolnjuje pogoja iz drugega 
odstavka 5.5. točke javnega razpisa, se ne uvrsti v oce-
njevalni postopek in se zavrne s sklepom direktorja.

6. Elementi ocenjevanja prijav
6.1. Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za 

ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskoval-
nih programov so definirani v pravilniku o postopkih in 
konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in 
H. Raziskovalni programi, točka III. Elementi ocenjeva-
nja prijav).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev,
– Relevantnost dosežkov raziskovalcev,
– Sposobnost delovanja in vitalnost skupine razi-

skovalcev,
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska 

odličnost,
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in upo-

rabe pričakovanih rezultatov raziskav.
Kazalniki za ocenjevanje prijav so:
a) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju 

Znanstvene odličnosti raziskovalcev se uporabljajo na-
slednji kazalniki:

– Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.);
– Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
– Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih 

mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.).
b) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju 

Relevantnosti dosežkov raziskovalcev se uporabljajo 
naslednji kazalniki:

– Izkazani relevantni dosežki na področju gospo-
darstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik 2.2.);

– Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
– Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje inte-

lektualne lastnine (kazalnik 2.4.).
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c) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju 
Sposobnosti delovanja in vitalnosti skupine raziskoval-
cev se uporabljajo naslednji kazalniki:

– Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni 
in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);

– Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
– Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.).
d) Za ocenjevanje kakovosti prijav po kriteriju Znan-

stvene, tehnološke oziroma inovacijske odličnosti se 
uporabljajo naslednji kazalniki:

– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih 
izzivov (kazalnik 4.1.);

– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim 
vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);

– Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).
e) Za ocenjevanje po kriteriju Potencialnega vpli-

va zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih 
rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika:

– Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodar-
stva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);

– Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (ka-
zalnik 5.4.).

6.2. Kriteriji, kazalniki in merila za določitev obsega 
financiranja – za prijave iz 4.1. in 4.2. točke

Kriterija in kazalniki, ki se upoštevajo pri vrednote-
nju programskih skupin za določitev obsega financira-
nja raziskovalnih programov, ter postopek vrednotenja 
programskih skupin, ki ga izvede agencija, so določeni 
v 67. členu pravilnika o postopkih.

Vrednotenje programskih skupin se izvede za vse 
raziskovalne programe, ki se izvajajo v letu 2021, razen 
za prijave novih raziskovalnih programov iz 4.3. točke 
javnega razpisa.

Kriterija za vrednotenje programskih skupin sta:
– znanstvena odličnost raziskovalcev (v nadaljnjem 

besedilu: znanstveni kriterij);
– relevantnost dosežkov raziskovalcev (v nadalj-

njem besedilu: relevančni kriterij).
Za ocenjevanje po znanstvenem kriteriju se upora-

bljata naslednja kazalnika:
– Skupna ocena raziskovalnega programa (kazal-

nik 1.9.);
– Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje 

raziskovalnih projektov (kazalnik 1.10.).
Za ocenjevanje po relevančnem kriteriju se upora-

blja naslednji kazalnik:
– Sredstva iz drugih virov (ocena A3) (kazalnik 2.1.).
Sredstva, ki se spremljajo s kazalnikoma 1.10. in 

2.1., se vrednotijo relativno glede na sredstva za finan-
ciranje posamezne programske skupine. Sredstva iz 
drugih virov, upoštevana nominalno, se vrednotijo s tre-
mi merili ločeno glede na vir, in sicer:

– sredstva iz projektov za gospodarstvo – GOSP;
– sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih 

projektov – MED;
– sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občin-

skih proračunov in drugih javnih virov – MIN.
Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril 

so konkretizirani v metodologiji (poglavje H. Raziskoval-
ni programi, podpoglavji IV. Vrednotenje programskih 
skupin za povečanje financiranja raziskovalnih progra-
mov in VI. Vrednotenje programskih skupin za določitev 
letnega obsega financiranja raziskovalnih programov 
v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni 
razpis).

Pri vrednotenju programskih skupin, razen za ka-
zalnik 1.9. Skupna ocena raziskovalnega programa, bo 
agencija upoštevala sredstva iz drugih virov za obdo-
bje zadnjih petih let (2016–2020), vključno s podatki, 

pridobljenimi od RO na podlagi poziva v letu 2021 za 
posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih 
skupin – Sredstva iz drugih virov. Pri kazalniku 1.10. se 
kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega pro-
jekta upoštevajo sredstva, preračunana iz raziskovalnih 
ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel 
posamezni član programske skupine znotraj RO, ki izva-
ja raziskovalni program. V primeru univerz, ki so hkrati 
tudi JRO, se podatki pri kazalniku 1.10. in pri kazalniku 
2.1. upoštevajo v okviru članice univerze, ki izvaja raz-
iskovalni program.

Rezultat vrednotenja programskih skupin so ocene 
raziskovalnih programov (A, B, C) ter podatek o najve-
čjem možnem povečanju letnega obsega financiranja 
raziskovalnega programa za tiste raziskovalne progra-
me, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem in 
relevančnem kriteriju.

7. Izbor prijav
Ocenjevanje prijav in določitev obsega financiranja 

raziskovalnih programov, predlaganih za podelitev kon-
cesije, bo agencija izvedla na način in po postopkih, ki 
so določeni v pravilniku o postopkih, javnem razpisu in 
metodologiji, pri čemer se bodo pri izboru prijav za nove 
raziskovalne programe upoštevale tudi usmeritve MIZŠ 
in sklep MIZŠ.

7.1. Ocenjevanje prijav
Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita naj-

manj dva tuja recenzenta. Recenzent prijavo ocenjuje po 
posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih v 6.1. točki 
javnega razpisa, tako da izpolni ocenjevalni obrazec.

Recenzent k številčni oceni (pri posameznem kri-
teriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke 
natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno 
oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. 
Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posa-
mezne prijave raziskovalnega programa. Oceno prijave 
uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata 
usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen 
pa predstavlja skupno oceno prijave.

Če agencija v predpisanem roku ne pridobi uskla-
jene ocene recenzentov, Občasno strokovno telo za 
ocenjevanje raziskovalnih programov (v nadaljnjem be-
sedilu: OST) določi tretjega recenzenta. Skupna ocena 
prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen 
recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju 
vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave.

OST na podlagi ocen recenzentov sprej-
me predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih 
programov, ki ga obravnava ZSA.

V postopek za določitev obsega financiranja oziro-
ma izbora prijav, ki ga izvede ZSA, se lahko uvrsti prija-
va raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja 
prijav doseže skupno oceno višjo od 14,0 točk. Prijava, 
ki v postopku ocenjevanja ne doseže skupne ocene, 
višje od 14,0 točk, se na predlog ZSA zavrne z odločbo 
ministra, pristojnega za znanost.

7.2. Določitev obsega financiranja – sproščena 
sredstva

Skupno financiranje raziskovalnih programov zno-
traj RO s koncesijo se praviloma ne spreminja.

Na podlagi rezultatov vrednotenja programskih sku-
pin ZSA pri določitvi obsega financiranja za raziskovalne 
programe RO s koncesijo, ki imajo več kot en razisko-
valni program, oblikuje skupno lestvico raziskovalnih 
programov, v okviru katere razvrsti prijave raziskovalnih 
programov v največ štiri skupine, in sicer:

– v prvi skupini so raziskovalni programi, ki imajo 
najmanj eno oceno A pri znanstvenem in najmanj eno 
oceno A pri relevančnem kriteriju;
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– v drugi skupini so raziskovalni programi, ki imajo 
najmanj eno oceno A pri znanstvenem ali najmanj eno 
oceno A pri relevančnem kriteriju;

– v tretji skupini so raziskovalni programi, ki nima-
jo nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem 
kriteriju;

– v četrti skupini so novi raziskovalni programi, 
vključno s prijavami novih raziskovalnih programov, ki 
ne bodo izbrane v okviru izbora prijav novih raziskoval-
nih programov iz 7.4. točke javnega razpisa, ob upošte-
vanju sproščenih sredstev v skladu s petim odstavkom 
73. člena pravilnika o postopkih.

Raziskovalne programe tistih RO s koncesijo, ki 
imajo po eno prijavo raziskovalnega programa, ZSA 
razvrsti po vedah, in sicer po padajočem vrstnem redu 
skupne ocene prijave.

ZSA v postopku za določitev obsega financiranja 
za raziskovalne programe posamezne RO s koncesijo 
najprej ugotovi obseg sredstev raziskovalnih programov, 
ki so v postopku ocenjevanja (sproščena sredstva), pri 
čemer ZSA upošteva tudi rezultate morebitnega javnega 
poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja razi-
skovalnih programov, objavljenega v letu 2021. Sred-
stva, odobrena na podlagi Javnega poziva za oddajo 
prijav za povečanje financiranja raziskovalnih progra-
mov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega v letu 
2020, se ne upoštevajo pri določitvi obsega sproščenih 
sredstev.

Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskoval-
nim programom iz prve in druge skupine skupne lestvi-
ce določi v okviru sproščenih sredstev raziskovalnega 
programa v letu 2021.

Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnih 
programov iz tretje skupine skupne lestvice zmanjša za 
najmanj tri odstotke in največ 20 odstotkov. Če je raz-
lika do povprečne vrednosti merila pri kazalniku 1.10. 
iz tretjega odstavka 67. člena pravilnika o postopkih 
manjša, se obseg raziskovalnega programa zmanjša 
za to razliko. Če bi se na ta način obseg raziskovalnega 
programa zmanjšal pod minimalni obseg financiranja iz 
66. člena pravilnika o postopkih, ZSA predlaga financira-
nje v minimalnem obsegu. Enako velja za edino prijavo 
raziskovalnega programa RO s koncesijo, ki nima no-
bene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju.

Prijave za preoblikovanje raziskovalnih programov 
iz 4.2. točke javnega razpisa se bodo obravnavale v ob-
segu raziskovalnih ur, navedenih v prijavi, ki ne sme biti 
nižji od minimalnega letnega obsega, določenega v dru-
gem odstavku 66. člena pravilnika o postopkih.

Pri določitvi obsega financiranja novih raziskovalnih 
programov iz 4.3.1. točke javnega razpisa, ZSA upo-
števa obseg raziskovalnih ur, naveden v prijavi, obseg 
sproščenih sredstev, okvirni razrez sredstev po vedah 
iz sklepa MIZŠ in 4.1. točke javnega razpisa, skupno 
oceno prijave ter 73. člen pravilnika o postopkih. Prijave 
novih raziskovalnih programov iz 4.3.1. točke javne-
ga razpisa, za katere ni dovolj razpoložljivih sredstev 
(sproščena sredstva v letu 2021) glede na obseg ur, 
navedenih v prijavi, se zavrnejo z odločbo ministra, pri-
stojnega za znanost.

ZSA nato sprejme predlog sklepa o izboru prijav 
(v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po prvem koraku), 
s katerim pri posameznem raziskovalnem programu, 
ki ga predlaga v izbor za financiranje, določi tudi letni 
obseg programa v efektivnih urah raziskovalnega dela.

S 74. členom pravilnika o postopkih je oprede-
ljen postopek določitve obsega raziskovanih programov 
v drugem koraku, ki predstavlja prerazporeditev sred-
stev znotraj RO.

Če na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku na RO 
ostanejo nerazporejena sredstva in ima RO več kot en 
raziskovalni program, agencija o tem obvesti prijavitelja 
oziroma ostale izvajalce zavrnjenega ali zmanjšane-
ga raziskovalnega programa. Agencija pozove RO, da 
v roku, ki ni krajši od desetih delovnih dni od dneva od-
daje poziva, agenciji sporoči, na katere druge razisko-
valne programe RO, ki jih je mogoče povečati, predlaga 
prerazporeditev sredstev. Če RO predloga prerazpore-
ditve sredstev ne pošlje pravočasno, ni več upravičena 
do teh sredstev. Agencija s pozivom pošlje tudi seznam 
raziskovalnih programov RO, ki jih je mogoče povečati, 
in maksimalni obseg povečanja za posamezni razisko-
valni program. Agencija o nerazporejenih sredstvih ne 
obvešča tiste RO, ki nima raziskovalnega programa, ki 
ga je mogoče povečati, oziroma ima le en raziskovalni 
program, ki ga je mogoče povečati.

Pravočasne predloge RO o prerazporeditvi sred-
stev zaradi zmanjšanja obsega financiranja ali zavr-
njenih prijav raziskovalnih programov obravnava ZSA 
in sprejme predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev 
(v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po drugem koraku).

Če raziskovalni program izvaja več RO, obseg fi-
nanciranja raziskovalnega programa velja za celotno 
obdobje izvajanja raziskovalnega programa in ga izva-
jalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati 
iz ene v drugo RO.

7.3. Določitev obsega financiranja – dodatna sred-
stva – usmeritve MIZŠ

Pri določitvi letnega obsega financiranja novega 
raziskovalnega programa RO s koncesijo na podro-
čju 2.04 Materiali in na področjih medicinskih ved iz 
4.3.2. točke javnega razpisa ZSA upošteva obseg iz 9. in 
10. točke prijave na javni razpis, ki za RO s koncesijo 
znaša polovico letnega obsega raziskovalnega progra-
ma, navedenega v 9. točki prijavne vloge.

Prijave novih raziskovalnih programov iz 4.3.2. toč-
ke javnega razpisa, za katere ni dovolj razpoložljivih 
sredstev, se zavrnejo z odločbo ministra, pristojnega 
za znanost.

7.4. Izbor prijav novih raziskovalnih programov – 
dodatna sredstva – usmeritve MIZŠ

Prijave novih raziskovalnih programov na podro-
čju 2.04 Materiali in na področjih medicinskih ved iz 
4.3.2. točke javnega razpisa se izberejo na podlagi 
usmeritev MIZŠ, skupne ocene prijave po prednostnih 
področjih ter razpoložljivih sredstev javnega razpisa.

V skladu s 3. točko usmeritev MIZŠ se spodbuja 
prijave novih raziskovalnih programov, katerih predla-
gani vodja je prvi doktorat znanosti pridobil najmanj 8 in 
največ 16 let pred letom objave javnega razpisa, pri če-
mer se upošteva leto zagovora doktorata (2005–2013). 
V primeru enakih skupnih ocen prijav ima prednost pri 
izbiri raziskovalni program, katerega predlagani vodja 
je prvi doktorat znanosti pridobil v navedenem obdobju.

8. Podelitev koncesije za izvajanje raziskovalnega 
programa in dodatni program dela

Minister, pristojen za znanost, na podlagi sklepa ZSA 
po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku izda 
odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe 
na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih 
programov oziroma odločbe o zavrnitvi prijave.

Za raziskovalni program, pri katerem se zaradi pre-
razporeditve sredstev znotraj RO financiranje poveča 
za več kot 170 raziskovalnih ur letno, je matična RO 
dolžna agenciji predložiti dopolnjen program dela za 
dodatno odobrena sredstva za izvajanje raziskovalnega 
programa v roku 15 dni od prejema odločbe ministra, 
pristojnega za znanost.
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9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za fi-
nanciranje koncesioniranih raziskovalnih programov in 
način plačila koncesionarja

Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.1. in 
4.3.1. točke javnega razpisa znaša 3.710.000 EUR, pri 
čemer se navedeni obseg poveča v skladu s ceno ekvi-
valenta polne zaposlitve za leto 2021.

Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.3.2. toč-
ke javnega razpisa znaša 74.500 EUR za vsakega od 
novih raziskovalnih programov (skupaj 298.000 EUR), 
pri čemer se navedeni obseg poveča v skladu s ceno 
ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021.

Javni razpis bo realiziran v skladu s proračunskimi 
možnostmi.

Okvirni letni obseg sredstev se za realizacijo jav-
nega razpisa poveča za obseg sredstev raziskovalnih 
programov, ki se jim financiranje v skladu s pogodbo 
o financiranju raziskovalnega programa ne izteče v letu 
2021 in so predmet odobrenih preoblikovanih razisko-
valnih programov ter za obseg povečanja financiranja 
raziskovalnih programov na podlagi rezultatov morebi-
tnega javnega poziva za oddajo prijav za povečanje fi-
nanciranja raziskovalnih programov, objavljenega v letu 
2021.

Sredstva, odobrena na podlagi Javnega poziva za 
oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih 
programov v zvezi s pandemijo COVID-19, izvedenega 
v letu 2020, niso predmet tega javnega razpisa, ker so 
bila odobrena le za leti 2020 in 2021.

Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane razi-
skovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno konce-
sijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesi-
je. Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila 
agencija.

10. Obdobje in začetek trajanja koncesije: izbrane 
koncesionirane raziskovalne programe bo agencija fi-
nancirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek ozi-
roma nadaljevanje financiranja izbranih koncesioniranih 
raziskovalnih programov je 1. 1. 2022.

11. Razpisna dokumentacija in pravne podlage za 
izvedbo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija in pravne podlage:
– Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2021: Prijavna 

vloga (točke 1–17);
– Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2021-NOV: Pri-

javna vloga za nov raziskovalni program (točke 1–17);
– Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2021-B-F-SLO: 

Prijavna vloga (točke 18–34) – v slovenskem jeziku;
– Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2021-B-F-ANG: 

Prijavna vloga (točke 18–34) – v angleškem jeziku;
– Obrazec ARRS-RPROG-Prijava-2021-Sestava 

skupine: Razporeditev raziskovalnih ur v programski 
skupini;

– Ocenjevalni list;
– Vzorec izjave prijavitelja in izvajalcev raziskoval-

nega programa;
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-

dni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo 1, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 
– ZNOrg in 9/19);

– Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe 
na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 48/03, 20/14, 56/16 in 69/17);

– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenje-
vanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20);

– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list 
RS, št. 53/16);

– Usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport Republike Slovenije za financiranje novih razi-
skovalnih programov – javni razpis in javni poziv v letu 
2021, št. 0140-39/2020/38 z dne 19. 2. 2021;

– Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije 
za izvajanje javne službe na področju raziskovalne de-
javnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2021, 
št. 0140-39/2020/39 z dne 19. 2. 2021;

– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno preči-
ščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 
z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 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 in 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.

Navedeni dokumenti so sestavni del razpisne doku-
mentacije in so objavljeni na spletnih straneh agencije.

12. Prijava na javni razpis
Prijavo na javni razpis odda matična RO s konce-

sijo, to je tista RO, ki je navedena v 2. točki prijavne 
vloge (v Obrazcu 1A ARRS-RPROG-Prijava-2021 ali 
Obrazcu 1B ARRS-RPROG-Prijava-2021-NOV) in pri 
kateri je ob podpisu pogodbe o izvajanju in financira-
nju raziskovalnega programa zaposlen vodja razisko-
valnega programa, ostale JRO in/ali RO s koncesijo 
pa odda/jo prijavo v skladu z 12.4. točko javnega 
razpisa.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjene 
obrazce in prilogi:

– Obrazec 1A (ARRS-RPROG-Prijava-2021): 
Prijavna vloga (točke 1–17) ali Obrazec 1B 
(ARRS-RPROG-Prijava-2021-NOV): Prijavna vloga za 
nov raziskovalni program (točka 1–17), vključno z la-
stnoročnima podpisoma vodje raziskovalnega programa 
in zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene osebe 
prijavitelja in žigom prijavitelja;

– Obrazec 2 (ARRS-RPROG-Prijava-2021-B-F-SLO): 
Prijavna vloga (točke 18–34) – v slovenskem jeziku;

– Obrazec 3 (ARRS-RPROG-Prijava-2021-B-F-ANG): 
Prijavna vloga (točke 18–34) – v angleškem jeziku;

– Obrazec 4 (ARRS-RPROG-Prijava-2021-Sestava 
skupine): Razporeditev raziskovalnih ur v programski 
skupini;

– Priloga 1 (ARRS-RPROG-Prijava-2021-Izjava): 
Izjava prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa 
iz 12.4. točke javnega razpisa (le v primeru, če razisko-
valni program izvaja več RO);

– Priloga 2: Sporazum iz 12.1. in 12.3. točke jav-
nega razpisa.

Vsebina 18., 19., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27., 
28. in 32. točke prijavne vloge se v primeru izbranih 
prijav iz 4.1. in 4.2. točke javnega razpisa šteje kot za-
ključno poročilo.

12.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega progra-
ma« – sporazum

Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalne-
ga programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2021 (tip 
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prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), mora 
biti priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki 
v letu 2021 izvajajo raziskovalni program.

S sporazumom se za nadaljnje obdobje financira-
nja določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih 
ur v letu 2021. Stranka sporazuma mora biti tudi RO, 
ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala 
raziskovalnega programa.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži k tiskani obliki 
prijave.

Če sporazum ne bo priložen k prijavi v tiskani obliki 
oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev 
prijave, bo agencija prijavo za nadaljevanje financiranja 
raziskovalnega programa s sklepom zavrgla.

12.2. Tip prijave »Nova prijava«
Sporazum med izvajalci novega raziskovalne-

ga programa (tip prijave »Nova prijava«), navedenimi 
v 10. točki prijavne vloge, ni potreben.

12.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje« – 
najava in sporazum

V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega 
programa oziroma programov (tip prijave »Nova prijava 
– preoblikovanje«) mora prijavitelj o svoji nameri do 9. 4. 
2021 obvestiti agencijo. V primeru združitve razisko-
valnih programov, katerih cenovna kategorija ni enaka, 
agencija v roku treh delovnih dni prijavitelju sporoči letni 
obseg raziskovalnih ur, da ga prijavitelj navede v 9. točki 
prijavne vloge.

K prijavi preoblikovanega/ih raziskovalnega/ih pro-
grama/ov mora biti priložen sporazum, sklenjen med 
vsemi izvajalci, ki v letu 2021 izvajajo raziskovalni/e 
program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje.

S sporazumom se uredi način preoblikovanja in 
razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg v preobli-
kovanje vključenih programov. Stranka sporazuma mora 
biti tudi RO, ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo 
več izvajala raziskovalnega programa.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži k tiskani obliki 
prijave.

Če sporazum ne bo priložen k prijavi v tiskani obliki 
oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev 
prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave za preobli-
kovanje raziskovalnih programov s sklepom zavrgla.

12.4. Prijava za več izvajalcev raziskovalnega pro-
grama – izjava (velja za vse tipe prijav)

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 
poleg prijavitelja RO s koncesijo izvaja/jo tudi druga 
RO s koncesijo ali JRO, mora biti priložena izpolnjena 
izjava prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa 
(ARRS-RPROG-Prijava-2021-Izjava) s podpisi zakonitih 
zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb prijavitelja in 
vseh izvajalcev raziskovalnega programa, navedenih 
v 10. točki prijavne vloge, ter žigi prijavitelja in izvajalcev 
raziskovalnega programa.

Izjavo iz prejšnjega odstavka prijavitelj priloži k ti-
skani obliki prijave.

Če izjava ne bo priložena k prijavni vlogi v tiskani 
obliki oziroma je prijavitelj ne bo predložil v roku za do-
polnitev prijave, bo agencija prijavo s sklepom zavrgla.

Vzorec izjave je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

13. Oddaja prijav – način, oblika in rok
Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski 

obliki, in sicer:
– tiskano prijavo z vsemi izpolnjenimi obrazci 

(Obrazec 1A ali Obrazec 1B, Obrazec 2, Obrazec 3, 
Obrazec 4) in prilogami (Priloga 1 oziroma Priloga 2), 
navedenimi v 12. točki javnega razpisa, mora prijavitelj 
oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prija-

va – Razpis za programe« ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana;

– v elektronski obliki mora prijavitelj oddati izpolnje-
ne obrazce iz 12. točke javnega razpisa (Obrazec 1A 
ali Obrazec 1B, Obrazec 2, Obrazec 3 in Obrazec 4) 
na elektronski naslov Prijava-RPROG-2021@arrs.si, pri 
čemer obrazce oddajte v naslednjih oblikah in poime-
novanjih:

– Obrazec 1A ali Obrazec 1B v obliki Word (.doc)
poimenovanje Obrazca 1A: ARRS-RPROG-Prija-

va-2021-šifra programa.doc
poimenovanje Obrazca 1B: ARRS-RPROG-Prija-

va-2021-NOV-priimek vodje programa.doc
– Obrazec 2 in Obrazec 3 v obliki PDF (.pdf)
poimenovanje Obrazca 2: ARRS-RPROG-Prija-

va-2021-B-F-SLO-šifra programa.pdf,
poimenovanje Obrazca 3: ARRS-RPROG-Prija-

va-2021-B-F-ANG-šifra programa.pdf,
– Obrazec 4 v obliki Excell (.xls)
poimenovanje Obrazca 4: ARRS-RPROG-Prija-

va-2021-Sestava skupine-šifra programa.xls.
Prijava mora biti v tiskani in elektronski obliki odda-

na do vključno 22. 4. 2021 do 14. ure.
Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata 

biti vsebinsko popolnoma enaki.
Prijava se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki 

z vsemi izpolnjenimi obrazci prispe v glavno pisarno 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije do vključno 22. 4. 2021 do 14. ure. Kot pravo-
časna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto 
v Sloveniji do vključno 22. 4. 2021 do 14. ure (upošteva 
se poštni žig).

14. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če so:
– v tiskani obliki oddani vsi predpisani obraz-

ci iz prve, druge, tretje in četrte alineje drugega od-
stavka 12. točke javnega razpisa (Obrazec 1A ali 
Obrazec 1B, Obrazec 2, Obrazec 3 in Obrazec 4) in 
zahtevana/i priloga/i iz 12.1., 12.3. oziroma 12.4. točke 
javnega razpisa

in
– v elektronski obliki oddani vsi predpisani obraz-

ci iz prve, druge, tretje in četrte alineje drugega od-
stavka 12. točke javnega razpisa (Obrazec 1A ali Obra-
zec 1B, Obrazec 2, Obrazec 3 in Obrazec 4).

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s pravilnikom o koncesiji.

15. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 26. 4. 

2021, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwe-
isova cesta 30, 1000 Ljub ljana, odprla vse v roku dosta-
vljene in pravilno označene prijave.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem. Če 
z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija 
prijavo odprla.

16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
boru prijav: prijavitelji bodo o rezultatih izbora prijav ob-
veščeni z vročitvijo odločbe ministra, pristojnega za zna-
nost, predvidoma v decembru 2021.

17. Kraj, čas in osebi, pri katerih lahko zainteresira-
ni dvignejo razpisno dokumentacijo

Javni razpis in razpisna dokumentacija so dostopni 
na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).
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Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom do-
bijo vsi zainteresirani pri kontaktnih osebah: Silvia Boda-
nec (tel. 01/400-59-34; e-naslov silvia.bodanec@arrs.si) 
in Ernesta Mlakar (tel. 01/400-59-74; e-naslov ernesta. 
mlakar@arrs.si) vsak delovnik od 9. do 12. ure.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 409/2021-SZS/SUP-MM Ob-1586/21

Socialna zbornica Slovenije na podlagi 8. člena 
Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju super-
vizije strokovnega dela na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 117/03, v nadaljevanju: Pravilnik), 
skladno s sedmo alinejo drugega odstavka in tretjo ali-
nejo tretjega odstavka 77. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 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, 
28/19 in 189/20 – ZFRO) objavlja

javni razpis
za pridobitev licence za supervizorja v socialnem 

varstvu za leto 2021
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmar-

jeva ulica 2, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev licence super-

vizorja v socialnem varstvu.
Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja 

v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokov-
no usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije 
strokovnega dela na področju socialnega varstva ter 
javna objava liste supervizorjev.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali 

pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol; ali 
stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-
sabljanje iz znanj za delo supervizorja po pridobljeni 
ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 270 ur – 80 ur 
teorije in 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja;

2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem 
varstvu;

3. vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na področju 
socialnega varstva;

4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali 
intervizija za supervizijsko prakso.

Kandidati morajo vlogi priložiti ustrezno dokumen-
tacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prej-
šnjega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega 
javnega razpisa.

4. Rok in način oddaje vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti naj-

kasneje do 12. 4. 2021 do 24. ure, v zaprti kuverti na 
naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 
1000 Ljub ljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu naslovne 
strani jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – prijava 
na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v so-
cialnem varstvu« ter označene s polnim imenom ter 
naslovom kandidata na hrbtni strani kuverte.

V enako opremljeni kuverti lahko kandidati vloge 
oddajo tudi osebno, v tajništvu zbornice na zgoraj nave-
denem naslovu, v času razpisa vsak delovni dan od 8. do 
12. ure, vendar najkasneje do 12. 4. 2021 do 12. ure.

Nepravilno označene in nepravočasno oddane ku-
verte bodo neodprte vrnjene pošiljatelju in ne bodo pred-
met presoje v razpisu.

Iz nadaljnjega postopka presoje v okviru razpisa 
bodo izločene in vrnjene pošiljatelju tudi vse vloge, ki 
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.

Oddaja vloge pomeni, da se kandidat strinja s po-
goji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.

5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo 

vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljevanju: raz-
pisna komisija), imenovana skladno s Statutom Socialne 
zbornice Slovenije.

Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, Uk-
marjeva ulica 2, 1000 Ljub ljana, 20. 4. 2021, s pričetkom 
ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.

Odpirale se bodo samo pravočasne, pravilno ozna-
čene in na predpisanih obrazcih izpolnjene vloge, in si-
cer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Razpisna komisija bo najprej preverila formalno 
popolnost predloženih vlog, kot je opredeljena v 6. točki 
tega razpisa.

Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja 
pisno pozvala tiste kandidate, katerih vloge formalno 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
bo 8 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vlog 
bo kandidatom posredovan skladno z določili Zakona 
o splošnem upravnem postopku (ZUP), na naslov kan-
didata, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero 
je prispela vloga.

Vloge, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev vlog, bodo kot nepopolne za-
vržene.

6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1 iz katerega so 

razvidni podatki:
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje pri 

delu z ljudmi; področja dela, za katera je kandidat pripra-
vljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih 
petih letih; drugi podatki za potrebe evidence zbornice;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 
3. točke tega razpisa;

– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
b) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno 

na obrazcih Prijava na javni razpis za pridobitev licence 
supervizorja v socialnem varstvu (Obr. SZS SU-1, Obr. 
SZS SU-2), ki so priloga in sestavni del razpisne doku-
mentacije tega razpisa, ter mora vsebovati vse priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani do-
kumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno 
z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnje-
vanje vloge.

V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje su-
pervizije strokovnega dela.

Vloga mora vsebovati overjene fotokopije dokazil 
o izpolnjevanju pogojev.

Obrazci Obr. SZS SU-1 in Obr. SZS SU-2 morajo 
biti opremljeni z lastnoročnim podpisom kandidata.

7. Ocenjevanje vlog
Komisija za izvedbo razpisa bo ocenjevala le pra-

vilno označene, pravočasno in pravilno oddane ter for-
malno popolne vloge.

Komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kan-
didiranje na javnem razpisu, kot so določeni v 3. točki 
tega razpisa.
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Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne iz-
polnjuje pogojev tega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril 
za izbor, kot so določena v 8. točki tega razpisa, se bodo 
uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kan-
didiranje na tem razpisu.

8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo vloge, ki so glede na predho-

dni postopek izbire uvrstile v nadaljnji postopek ocenje-
vanja, ocenila na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor Maksimalno
št. točk

1

Strokovne izkušnje za delo
z ljudmi:
– kandidat ima ustrezne strokovne 
izkušnje (10 točk)
– kandidat ima zadovoljive 
strokovne izkušnje (5 točk)
– kandidat nima ustreznih 
strokovnih izkušenj (0 točk)

10

2

Koncept supervizije ima 
postavljene jasne in merljive cilje:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

3

Vsebinski koncept supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

Skupaj število točk 30

8.1. Podrobnejše obrazložitev meril
1. Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev strokov-

nih referenc za strokovno delo z ljudmi – vsaj 8 let stro-
kovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva, 
izkustveno učenje s poznavanjem različnih oblik super-
vizije, sodelovanje pri izvedbi izobraževanj na področju 
supervizije; in objave strokovnih prispevkov (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev stro-
kovnih referenc – vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na 
področju socialnega varstva, razvidno izkustveno učenje 
v različnih oblikah supervizije (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev strokov-
nih referenc – manj kot 8 let strokovnega dela z ljudmi 
na področju socialnega varstva, neaktivnost na področju 
supervizije (0 točk).

2. Jasnost in merljivost ciljev koncepta supervizije:
– izpolnjuje v celoti – jasna opredelitev najmanj 4 ci-

ljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika (10 točk);
– izpolnjuje delno – zadovoljiva opredelitev najmanj 

3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika (5 točk);
– ne izpolnjuje – pomanjkljiva opredelitev manj kot 

3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika (0 točk).
3. Ustreznost vsebinskega koncepta supervizje:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev vse-

binskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj 
štirih ciljev supervizije ter pričakovane vplive supervizije 
na supervizante in njihovo delo, določenih v 4. členu 
Pravilnika (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev vsebin-
skega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj dveh 
ciljev supervizije ter možnih učinkov na supervizante ter 
njihovo delo, določenih v 4. členu Pravilnika (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev koncep-
ta supervizije v celoti (0 točk).

V predlog za podelitev licence supervizorja v soci-
alnem varstvu se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle 

najmanj 20 točk, vendar pri prvem merilu in tretjem merilu 
vsaj 5 točk ter pri drugem merilu 10 točk. V kolikor kandidat 
pri enem od meril doseže 0 točk, se njegova vloga zavrne.

8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa in podelitev 
licence

Razpisna komisija bo na podlagi rezultata postopka 
presoje vlog v okviru tega razpisa oblikovala »Predlog 
kandidatov za podelitev licence supervizorja v socialnem 
varstvu« ter ga skupaj s popolnimi in strokovno dokumen-
tiranimi vlogami predložila Upravnemu odboru zbornice 
v odločanje. Upravni odbor zbornice bo, glede na predlog 
in ob pogoju izpolnjevanja vseh razpisnih pogojev in meril 
razpisa za izbor oziroma podelitev licence, posamezne-
mu kandidatu izdal »sklep o podelitvi licence supervizorja 
v socialnem varstvu«. V nasprotnem primeru Upravni 
odbor zbornice za posamezne kandidate izda »sklep 
o zavrnitvi vloge«, v katerem pojasni razloge za zavrnitev.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni najkasne-
je do 30. 6. 2021, s pisnim sklepom.

8.3. Pravno varstvo
Zoper sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, 

lahko kandidat v roku 15 dni od prejema sklepa pri 
zbornici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno 
navesti razloge, zaradi katerih izpodbija sklep.

O pritožbah zoper sklepe odloča Strokovni svet 
zbornice, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper sklep 
Strokovnega sveta zbornice ni pritožbe.

9. Podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu
Na podlagi izida predmetnega razpisa bo izbranim 

kandidatom izdan »sklep o podelitvi licence supervizorja 
v socialnem varstvu«.

Licenca se podeljuje do preklica.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila listo 

supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2021.
10. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so 

v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dosto-
pni na spletni strani zbornice www.szslo.si.

Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne do-
kumentacije lahko prijavitelji v času tega roka za oddajo 
vlog na javni razpis pridobijo pri svetovalcu Mihaelu 
Markoču, na tel. 01/292-73-20 in e-naslov mihael.mar-
koc@szslo.si, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure.

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev 

licence supervizorja v socialnem varstvu
Priloga 1: Dokazila (A 4., 5., 6)
Priloga 2: Strokovne reference (A 7)
Priloga 3: Predstavitev lastnega koncepta super-

vizije (B 3).
– Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja.
2. Navodila za izpolnjevanje vloge.

Socialna zbornica Slovenije

Št. 410-0003/2021-11 Ob-1558/21
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list 

RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 
2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 
– ZDUOP), Zakona o prostovoljstvu (ZProst) (Uradni list 
RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Zakona o nevladnih 
organizacijah (ZNOrg) (Uradni list RS, št. 21/18), Odloka 
o proračunu Občine Divača za leto 2021 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 7/21), Odloka o uresničevanju javne-
ga interesa na področju športa v Občini Divača – postopki 
in merila za sofinanciranje letnega programa športa v Ob-
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čini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18, 
58/20), (v nadaljevanju: Odlok), Resolucije o nacional-
nem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načr-
ta Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2023, Statuta Občine Divača 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 
55/17, 4/19), Letnega programa športa v Občini Divača 
za leto 2021 (sprejetega na 15. redni seji Občinskega 
sveta Občine Divača, dne 4. 2. 2021) (v nadaljevanju: 
LPŠ), Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka 
izvedbe Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinan-
ciranje programov športa v Občini Divača – za leto 2021 
(št. 410-0003/2021-9), Občina Divača objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov 

športa v Občini Divača – za leto 2021  
(v nadaljevanju: Javni razpis)

1. Naziv in sedež izvajalca Javnega razpisa: Občina 
Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: 
SI 48502502; MŠ: 5882974.

2. Predmet Javnega razpisa
Občina Divača skladno s sprejetim Letnim progra-

mom športa v Občini Divača v letu 2021 razpisuje izbor 
izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa 
v Občini Divača v letu 2021.

Občina Divača želi na osnovi navedene pravne 
podlage in skladno z Letnim programom športa v Občini 
Divača za leto 2021, v letu 2021 sofinancirati naslednje 
programe športa:

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-

trebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– športni objekti in površine za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– športne prireditve in promocija športa.
3. Pravna podlaga za izvedbo Javnega razpisa: Za-

kon o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – 
ZNOrg in 82/20), Zakon o izvrševanju proračunov Repu-
blike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni 
list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), Zakon o prosto-
voljstvu (ZProst) (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 
82/15), Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Uradni 
list RS, št. 21/18), Odlok o proračunu Občine Divača za 
leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/21), Od-
lok o uresničevanju javnega interesa na področju športa 
v Občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Divača (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 29/18, 58/20), (v nadaljeva-
nju: Odlok), Resolucija o nacionalnem programu športa 
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list 
RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o nacional-
nem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2023, Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Letni 
program športa v Občini Divača za leto 2021 (sprejet na 
15. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 4. 2. 
2021) (v nadaljevanju: LPŠ), Sklep županje Občine Diva-
ča o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa za izbiro 
izvajalcev in sofinanciranje programov športa v Občini 
Divača – za leto 2021 (št. 410-0003/2021-9) in smiselna 
uporaba druge zakonodaje, ki pokriva to področje.

4. Cilji
Z Javnim razpisom Občina Divača na osnovi prav-

ne podlage in skladno z Letnim programom športa v Ob-
čini Divača za leto 2021 zasleduje doseganje zastavlje-
nih ciljev na področju športa v občini, predvsem:

– zagotavljati možnosti in pogoje za izvajanje pro-
gramov športa v občini z zavedanjem, da področje 
športa pomembno vpliva na življenje in delo v lokalni 
skupnosti, predvsem z vidika zagotavljanja, ohranjanja 
in krepitve zdravja vseh ter kvalitetnega preživljanja 
prostega časa,

– izbrati ustrezne izvajalce programov športa v ob-
čini, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in zagotovi-
ti sofinanciranje izbranih izvajalcev programov športa 
v Občini Divača v letu 2021,

– spodbujati izvajalce programov športa v občini 
k aktivnemu, organiziranemu in kvalitetnemu delovanju 
na področju športa,

– spodbujati izvajalce programov športa k aktivne-
mu vključevanju občanov vseh generacij v programe 
športa,

– ohranjati in spodbujati obstoječe programe športa 
v občini, ki so se dokazali kot kakovostni,

– spodbujati nove zainteresirane izvajalce k izvaja-
nju programov športa v občini, k uvajanju novih dejav-
nosti in širitvi programov, ki se v občini še ne izvajajo in 
s tem omogočiti vključevanja posameznikov v programe 
športa v domačem lokalnem okolju ter tako zagotoviti 
pestro ponudbo za zadovoljevanje različnih interesov,

– pozornost nameniti dejavnosti športno aktivnih 
občanov s posebnim poudarkom na številu športno ak-
tivnih otrok in mladine in spodbujati izvajalce programov 
športa k večjemu vključevanju otrok in mladine v pro-
grame športa,

– pozornost nameniti dejavnosti športno aktivnih 
občanov s posebnim poudarkom na številu športno ak-
tivnih žensk in spodbujati izvajalce programov športa 
k večjemu vključevanju žensk v programe športa,

– pozornost nameniti dejavnosti športno aktivnih 
občanov s posebnim poudarkom na številu športno ak-
tivnih starejših oseb in spodbujati izvajalce programov 
športa k večjemu vključevanju starejših oseb v progra-
me športa,

– podpirati in spodbujati udejstvovanja na športnih 
tekmovanjih,

– zagotavljati pogoje in možnosti posamezni-
kom, prednostno občanom, za vključevanje in sodelo-
vanje v programih športa,

– spodbujati in pospešiti razvoj športne aktivnosti 
v občini in spodbuditi izvajalce programov športa v ob-
čini k aktivnemu delovanju na področju športa,

– spodbujati strokovno izobraževanje in usposablja-
nje strokovnih kadrov na področju dela v športu in s tem 
posredno povečati kakovost programov društev,

– podpirati in povečati delež gibalno športno aktiv-
nih prebivalcev občine, ki se ukvarjajo z organizirano 
gibalno športno rekreativno aktivnostjo,

– podpirati in povečati prostovoljno dejavnost vseh 
generacij v programih športa, in sicer tam, kjer se lahko 
prostovoljstvo uporabi ob delu strokovno izobraženega 
in/ali usposobljenega kadra.

5. Okvirna višina sredstev za leto 2021: proračun-
ska postavka: »18050000 – Programi športa – sredstva 
za programe športa – razpis«: višina razpisnih sredstev: 
30.000,00 EUR.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na 
podlagi tega Javnega razpisa, morajo biti za odobrene 
namene porabljena v proračunskem letu 2021 oziroma 
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v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki do-
ločajo izvrševanje proračuna.

7. Merila za izbor in sofinanciranje programov špor-
ta v Občini Divača

Izvajalci programov športa in programi športa bodo 
izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka o uresničeva-
nju javnega interesa na področju športa v Občini Divača 
– postopki in merila za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 29/18, 58/20).

Merila in kriteriji, po katerih bodo izbrani izvajalci pro-
gramov športa in vrednoteni programi športa, prijavljeni 
na Javni razpis, so sestavni del navedenega Odloka ozi-
roma sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavlje-
na na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si 
oziroma dosegljiva v občinski upravi Občine Divača.

Postopek izvedbe Javnega razpisa se izvaja skla-
dno s potekom spreminjajočih se razmer in ukrepov 
v času epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2).

8. Sodelovanje na Javnem razpisu
Skladno z Odlokom se na Javni razpis lahko prijavi-

jo izvajalci programov športa v Občini Divača:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki 

Sloveniji in imajo sedež društva ali sedež enote društva 
v Občini Divača ter izvajajo športne programe, določene 
z LPŠ, v Občini Divača;

2. občinske zveze športnih društev in zveze špor-
tnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem 
društva ali s sedežem enot društva v Občini Divača in 
imajo sedež v Občini Divača ter izvajajo športne progra-
me, določene z LPŠ, v Občini Divača;

3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javnoveljavne programe, imajo sedež zavoda ali 
sedež enote zavoda v Občini Divača in izvajajo športne 
programe, določene z LPŠ, v Občini Divača.

Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so 
v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov 
športa na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofinan-
ciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – 
za leto 2021, lahko pridobijo sofinancerska sredstva iz 
občinskega proračuna za izvajanje programov športa 
skladno z merili, ki so sestavni del Odloka.

Izbrani izvajalci programov športa lahko dodeljena 
sredstva namenijo in uporabijo le za namene, ki so za 
vsako področje športa, program športa oziroma dejav-
nost predvideni s tem razpisom in določeni v pogodbi 
o sofinanciranju.

Sofinanciranje se izvede na podlagi zahtevkov, iz-
branemu izvajalcu športnih programov se na podlagi po-
godbe in vloženega zahtevka odobri črpanje dodeljenih 
sredstev na Javnem razpisu.

Za izvajalce športnega programa, ki imajo status 
nevladne organizacije v javnem interesu v skladu z za-
konom, ki ureja status nevladne organizacije v javnem 
interesu, in so izbrani za izvajanje letnega programa 
športa v Občini Divača, veljajo smiselna določila Odloka 
in tega Javnega razpisa.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 

na podlagi Javnega razpisa izbrani izvajalci LPŠ, če, 
skladno z Odlokom, izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež imajo sedež ali sedež enote dru-

štva v Občini Divača;
3. da izvajajo programe športa na območju Občine 

Divača;
4. da so na dan objave javnega razpisa registrirani 

v skladu z veljavnimi predpisi najmanj eno leto, oziroma 
vsaj dve leti, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi 
izvajalo že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju;

5. da imajo za prijavljene športne programe/podro-
čja športa:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne de-
lavce za opravljanje dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razvi-
den predviden vir prihodkov in odhodkov izvedbe pro-
gramov,

– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno eviden-
co članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udele-
žencih posameznih programov in plačani članarini;

6. da so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti 
do Občine Divača na podlagi javnih razpisov iz naslova 
sofinanciranja programov LPŠ v preteklem letu pred 
javnim razpisom, na katerega kandidirajo;

7. da niso na drugih javnih razpisih Občine Divača 
oziroma iz drugih proračunskih postavk Občine Divača 
pridobili sredstev za iste programe.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo Javnega 

razpisa, razpisne obrazce za prijavo na Javni razpis, 
navodila za pripravo in oddajo vloge na Javni razpis, 
vzorec pogodbe o sofinanciranju programov, merila in 
kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programov špor-
ta – sestavni del Odloka, informacijo o dostopnosti do 
Odloka, LPŠ, obrazce za končno poročanje o realizaciji 
in uspešnosti programov športa.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prija-
vitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Ko-
lodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. Razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Diva-
ča: http://www.divaca.si. Občina Divača lahko zaintere-
siranim prijaviteljem, na osnovi njihove izražene zahteve 
v času razpisnega roka, pošlje razpisno dokumentacijo.

11. Oddaja, dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, doka-
zila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga 
mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku 
na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 
Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj 
– Razpis šport 2021«. Na ovitku mora biti navedba vlaga-
telja: naziv in naslov (sedež). Vloga mora biti podpisana in 
žigosana vsaj na mestih, kjer je to zahtevano.
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Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji, merili in kriteriji Javnega razpisa.

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno 
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni 
bila predložena na Občino Divača.

Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisne dokumentacije.

Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločila vse vloge vlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
12. Razpisni rok, do katerega morajo biti predlo-

žene vloge za dodelitev sredstev: razpis se prične 
z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 
30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s skle-

pom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog 
bo izvedeno v roku 30 dni od zaključenega razpisnega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovoj-
nice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v ka-
terem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se 
ne obravnavajo in se zavržejo. Vlagatelji bodo o izidu 
javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh 
od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.

Odločitev o izboru in sofinanciranju se izda v obliki 
odločbe. Z izbranimi izvajalci programov športa bodo 
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji 
in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev iz 
naslova tega javnega razpisa.

14. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil: Občinska uprava Občine Divača, Romana 
Derenčin; tel. 05/731-09-30; e-naslov: romana.deren-
cin@divaca.si. Informacije in pojasnila lahko zainteresi-
rani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.

Občina Divača

Št. 410-0004/2021-3 Ob-1568/21

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Divača za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 20/2016 – uradno preči-
ščeno besedilo), Odloka o proračunu Občine Divača za 
leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2021) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) objavlja Ob-
čina Divača

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje  
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja  

v Občini Divača za leto 2021
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter 
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju po-
moči, 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 11000103 
– Sredstva za pospeševanje kmetijstva in gozdarstva 
po razpisu »državne pomoči« znaša 30.000,00 EUR, 
od tega za:

UKREPI OKVIRNA VIŠINA 
SREDSTEV DELEŽ

UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi  Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014) 20.000,00 EUR 50 %
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kme-
tijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo – podu-
krep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 20.000,00 EUR 50 %
UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013) 10.000,00 EUR 50 %
Nove investicije za delo v gozdu 10.000,00 EUR 50 %

V kolikor bodo pri posameznem ukrepu sredstva 
ostala neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo 
na ukrep, kjer bo prispelo večje število vlog od razpolo-
žljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odo-
breno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev 
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem 
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za 
leto 2021 lahko prejme posamezen upravičenec je:

8.000,00 EUR za Pomoč za naložbe v opredmete-
na ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodar-
stvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo – podu-
krep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in

3.000,00 EUR za ukrep Nove investicije za delo 
v gozdu.

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 raz-
pisne pogoje.

4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so 

opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skla-
dni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Divača za 
programsko obdobje 2015–2020.

2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
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3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega 
razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga 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 pri-
dobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih 
javnih sredstev (državnih ali evropskih).

5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vre-
dnost.

6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Divača in do države.

7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je nava-
jal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.

8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakoni-
timi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sred-
stev 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 pri-
dobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico do 
pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Divača za programsko obdobje 2015–2020 za 
naslednje leto ali dve po presoji komisije.

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 sub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
2. Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

3. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

5. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

6. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 

člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

7. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo »de 
minimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

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 Ko-
misije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem 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 upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem 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 za 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 delničar-
jev 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 na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 36 / 12. 3. 2021 / Stran 587 

glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega 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 toč-
ke 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 ustre-
zen 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 dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Ko-
misije (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 kumu-
lira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z dru-
gimi 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 mini-

mis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje pre-
jelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali 
drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v teko-
čem 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 inten-
zivnosti 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 pove-
zana podjetja.

5. Ukrepi
5. A. Skupinske izjeme
5. A.1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zve-
zi s primarno kmetijsko pro izvodnjo

1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasle-
dnjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

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

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;

– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

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

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

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

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

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
3. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno pro izvodnjo se po tem razpisu dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev,
A. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in 

živinorejsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

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

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, pri-
ključkov in opreme;

– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-
slopij;

– stroški ureditve trajnega nasada;
– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov;
– stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugo-

dnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …).
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so dejavni na 

področju primarne kmetijske pro izvodnje, imajo sedež 
na območju občine, so vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev in/ali imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska 
zemljišča, ki ležijo na območju občine.

Določilo glede lastništva oziroma zakupa kmetij-
skega 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 lastništvu zemljišča (npr. fotokopija 

posestnega lista, zemljiško knjižni izpisek ali najemna 
oziroma zakupna pogodba za najmanj 20 let). Opomba: 
pogoj ne velja za upravičene stroške gradnje ali adap-
tacije čebelnjakov;

– ponudba oziroma predračun tekočega leta za na-
črtovano naložbo;

– predložitev oddane izbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem letu (leto 2021). V primeru, da upravi-
čenec ne prijavlja subvencij priloži fotokopijo iz razpisa 
kmetijskih gospodarstev;

– utemeljitev ekonomičnosti / smotrnosti investicije 
s strani prijavitelja;

– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev 
do najkasneje 29. 10. 2021 obvezno predložiti še račun 
z datumom opravljene storitve oziroma dobave iz ob-
dobja od izdanega sklepa do 28. 10. 2021 in dokazilo 
o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni tran-
sakciji ipd.). Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa 
o odobritvi sredstev ter računi izdani po 28. 10. 2021 
ne bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih 
sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti 
na občino dostavljen do 29. 10. 2021.
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Dodatni pogoji za pridobitev pri posameznem upra-
vičenem strošku:

Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo, rekon-
strukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski 
pro izvodnji ter ureditev izpustov je poleg skupnih pogo-
jev potrebno še:

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

– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 

14(5) člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, mora 
biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna;

– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in 
tehnologijo reje, ki ga pripravi za to pristojna institucija;

– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo 
hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:

– govedoreja – 10 GVŽ ali
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 

25 pitancev ali
– drobnica – 50 živali;

– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo 
ostalih gospodarskih poslopij je pogoj: govedoreja – 
10 GVŽ ali prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 
25 pitancev ali drobnica – 50 živali in 2 ha primerljivih 
površin v obdelavi (za 1 ha primerljive kmetijske površi-
ne se šteje: 1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha 
travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 
0,25 ha trajne rastline na njivskih površinah, 1 ha jago-
de na njivi).

Pri upravičenem strošku nakup kmetijske mehani-
zacije, priključkov in opreme je poleg skupnih pogojev 
še:

– minimalni pogoj 2 ha primerljivih površin v ob-
delavi (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 nakup nove opreme hle-
vov in gospodarskih poslopij je poleg skupnih pogojev 
še pogoj:

– minimalno število živali:
– govedoreja – 10 GVŽ ali
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 

25 pitancev ali
– drobnica – 50 živali,
in
– 2 ha primerljivih površin v obdelavi.

Pri upravičenem strošku ureditev trajnega nasada 
je poleg skupnih pogojev potrebno še:

– načrt postavitve trajnega nasada s finančno kon-
strukcijo in predračuni,

– upoštevati državne predpise, ki določajo zasa-
ditev.

Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo in adap-
tacijo čebelnjakov je poleg skupnih pogojev še pogoj, 
da mora imeti:

– kmetijsko gospodarstvo minimalno 30 čebeljih 
družin.

Pri upravičenem strošku nakup in postavitev zašči-
te pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne 
mreže ...) je poleg skupnih pogojev še:

– minimalni pogoj 0,3 ha intenzivnega sadovnjaka, 
vpisanega v register sadovnjakov.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske 

izjeme«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),

– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (iz-

java 3),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (izjava 4).
Pri upravičenem strošku nakup in postavitev zašči-

te pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne 
mreže …) znesek na predloženem predračunu oziro-
ma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti 
najmanj 300 EUR brez DDV.

Za ostale upravičene stroške velja: Znesek 
na predloženem predračunu oziroma predloženih pred-
računih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 500 EUR 
brez DDV.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-

lec kmetijskega gospodarstva.
5.B. Pomoči »de minimis«
5. B.4. Nove investicije za delo v gozdu
Predmet podpore:
– podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in 

manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove 

opreme za delo v gozdu.
Prizna se nakup:
– manjše gozdarske mehanizacije (cepilci, vitli in 

gozdarske prikolice z nakladalno napravo).
– motorne žage skupaj z zaščitno opremo (čelada, 

rokavice in hlače (lahko tudi čevlje)).
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisanega v re-

gister kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na obmo-
čju Občine Divača in imajo v lasti najmanj 3 ha gozdnih 
površin in nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisanega 
v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež izven 
območja Občine Divača vendar imajo v lasti najmanj 
3 ha gozdnih površin v Občini Divača.

Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (seznam par-

cel GURS, izpis iz zemljiške knjige oziroma najemna 
pogodba),

– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih 
gospodarstev,

– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upra-
vičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji 
in to letno dokazovati z odločbo Zavoda za gozdove,

– 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: predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun morajo do 29. 10. 2021 predložiti še račun in do-
kazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni 
transakciji ipd.).

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de mnimis«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (iz-

java 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (izjava 6).
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Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek na predloženem računu – računih ali pred-

računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
500,00 EUR brez DDV.

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« ve-

lja, 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 sred-
stev s strani Občine Divača in do 29. 10. 2021. Računi 

za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega 
obdobja.

7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentaci-

jo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kme-
tijstvo – Skupinske izjeme« ali vlogo prijavni obrazec 
z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom 
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – De minimis« vloži-
jo prijavitelji na naslov: Občina Divača, Kolodvorska 
ulica 3a, 6215 Divača, v sprejemno pisarno ali priporo-
čeno po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za 
več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na ku-
verti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.

Rok za vložitev vlog:
Vloge je potrebno poslati na Občino Divača v roku 

30 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v spreje-
mni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 
Divača, 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 Divača ali ni bila najkasneje zadnji dan razpi-
snega 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 svo-

jem 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 ku-
verte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so 
nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolni-
jo. 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 po-
polne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-
je v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na 
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave 
oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za 
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo pri 

svetovalki za kmetijstvo Občine Divača, Kolodvorska 

ulica 3a, Divača in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmi-
ška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
tudi na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobi-
te na občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska 
ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Ma-
carol tel. 05/731-09-38.

Občina Divača

Št. 430-15/2021-2 Ob-1560/21
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Ob-
čine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka 
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2021 (Ura-
dni list RS, št. 202/20) in sklepa župana o izvedbi javne-
ga razpisa, št. 430-15/2021-1 z dne 1. 3. 2021, Občina 
Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev na področju 
kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov 
dela društev na področju kmetijstva.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva oziroma zveza 

društev, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi oziroma so 
registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo 
tudi na območju Občine Zagorje ob Savi, vanj pa so 
vključeni tudi člani z območja Občine Zagorje ob Savi,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-
mentacijo, kot jo določa področna zakonodaja,

– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, mate-

rialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresni-
čevanje načrtovanih aktivnosti,
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– občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko 
in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega 
programa dela,

– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, 
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov,

– delujejo na oziroma za področje kmetijstva naj-
manj eno leto (registracija).

3. Okvirna višina: okvirna višina razpisanih sredstev 
za leto 2021 znaša 6.400,00 EUR.

4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziroma do-
kazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdela-
na vloga bo obravnavana kot popolna.

6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.

7. Način predložitve vlog in dodatne informacije 
v zvezi z razpisom

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo 
naročnika in pošiljatelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – 
Vloga na javni razpis – programi društev na področju 
kmetijstva 2021«. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbe-
ne dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi 
– Damir Kozolič – 03/565-57-13.

8. Rok za predložitev vlog: rok za predložitev vlog je 
22. 3. 2021 do 12. ure. Obravnavane bodo le pravoča-
sne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo 
prijave, ki bodo prispele oziroma bodo vročene do nave-
denega datuma in ure na naslov naročnika. Nepravilno 
označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene.

9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog 
bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje 
vlog bo 22. 3. 2021 ob 13. uri in ne bo javno. Vlagatelji 
nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog 
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepo-
polne vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni ne dopolnijo, 
se zavržejo. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno ob-
veščeni s sklepom o izboru in bili hkrati pozvani k pod-
pisu pogodb. Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba 
v roku 8 dni od prejema. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet pritož-
be ne morejo biti postavljeni pogoji, kriteriji in merila za 
ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pra-
vice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-16/2021-2 Ob-1561/21
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Ob-
čine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka 
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 202/20) in sklepa župana, št. 430-16/2021-1 
z dne 1. 3. 2021, Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih društev 

v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov 

dela turističnih društev v Občini Zagorje ob Savi za leto 
2021.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-

mentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, mate-

rialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresni-
čevanje načrtovanih aktivnosti,

– občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko 
in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega 
programa dela,

– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, 
niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih vi-
rov in

– delujejo najmanj eno leto (registracija).
3. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinan-

ciranje programov dela turističnih društev za leto 2021 
znaša 6.000,00 EUR.

4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Tako 
izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.

6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.

7. Način predložitve vlog in dodatne informacije 
v zvezi z razpisom: vloga mora biti oddana v zaprti 
ovojnici z navedbo naročnika in pošiljatelja ter vidno 
oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Programi 
turističnih društev 2021«. Dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku 
za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje 
ob Savi – Damir Kozolič – 03/565-57-13.

8. Rok za predložitev vlog je 15. 3. 2021 do 12. ure. 
Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene 
vloge. Kot pravočasne štejejo prijave, ki bodo prispele 
oziroma bodo vročene do navedenega datuma in ure 
na naslov naročnika. Nepravilno označene in prepozno 
prispele vloge bodo zavržene.

9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo 
izvedla komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 
15. 3. 2021 ob 13. uri in ne bo javno. Vlagatelji nepo-
polnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani 
k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vlo-
ge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni ne dopolnijo, se zavržejo. 
O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni s skle-
pom o izboru in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb. 
Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od 
prejema. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi vlagatelji. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljeni pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje vlog. 
Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

 Ob-1564/21
Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 

3000 Celje, na podlagi določb Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 36 / 12. 3. 2021 / Stran 591 

– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Uredbe o postopku, merilih in nači-
nih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih pro-
gramov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Odloka 
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 77/19) ter 10. in 32. člena Statuta Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov 

v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Celje  

ali proračuna Republike Slovenije za leto 2021
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje 

(MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki, 

ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo pre-
poznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obrav-
navane bodo vloge za enkratne prireditve, dogodke in 
projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2021.

Med prireditve in dogodke sodijo organizacija pri-
reditev, proslav, predstav, festivalov in drugih enkratnih 
dogodkov, gostovanja doma in v tujini in podobno. Med 
projekte sodijo zvočni in filmski zapisi ter prireditve, ki 
se načrtujejo oziroma potekajo skozi daljše časovno 
obdobje, vendar se začnejo in zaključijo v tekočem letu. 
Tiskanje knjig, brošur, poročil, letopisov ipd., ni predmet 
financiranja tega razpisa.

Prireditve, dogodki in projekti ne smejo biti predmet 
drugih financiranj iz proračuna MOC ali proračuna Re-
publike Slovenije ter pomenijo pomemben prispevek pri 
zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine.

3. Pogoji in merila
Pogoji:
Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani 

skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim 
pogojem:

– morajo opazno prispevati k promociji in prepo-
znavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev;

– morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa mo-
rajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za projekt ali 
prireditev, ki bo izvedena izven MOC;

– morajo biti odprti in dostopni širšemu krogu obi-
skovalcev;

– morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo pri-
hodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire finan-
ciranja;

– morajo imeti prepoznavno vsebino in značaj;
– se bodo izvajali in zaključili v letu 2021.
Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev, 

projektov ali dogodkov v letu 2021 imajo:
– zavodi in društva, ki z vpisom v konstitutivni regi-

ster, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali z zakonom 
pridobijo status (lastnost) pravne osebe in imajo sedež 
v Mestni občini Celje;

– samostojni podjetniki posamezniki s sedežem 
v MOC (s.p.);

– avtorske skupine in samostojni kulturni delavci 
s stalnim prebivališčem v MOC.

Prijavitelji, ki v okviru svoje dejavnosti delujejo in 
poslujejo z različnimi pravno-organizacijskimi oblikami, 
navedenimi v prejšnjem odstavku, lahko prijavijo največ 
dve prireditvi, projekta ali dogodka, v kolikor je ustano-
vitelj oziroma družbenik pravne osebe oziroma nosilec 
s.p.-ja oziroma član avtorske skupine oziroma samostoj-
ni kulturni delavec ista oseba v vseh teh pravno-organi-
zacijskih oblikah. Javna podjetja, javni zavodi in družbe, 
katerih ustanoviteljica je MOC ali Republika Slovenija, 
ne morejo kandidirati na tem razpisu.

Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se 
po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za 
isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov 
oziroma javnih pozivov MOC.

Merila:
– kakovost, preglednost in inovativnost prireditve, 

projekta, dogodka,
– pomen prireditve, projekta, dogodka za promocijo 

in prepoznavnost Celja in njegovih ustvarjalcev,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne 

konstrukcije,
– tradicionalnost prireditve, projekta, dogodka,
– usmerjenost v revitalizacijo javnih površin in vzpo-

stavljanju novih prizorišč na območju starega mestnega 
jedra Celja,

– udeležba na mednarodnih gostovanjih in festi-
valih (smiselno za področja umetnosti, športa, izobra-
ževanja idr.),

– sodelovanje s partnerskimi oziroma pobratenimi 
mesti, s katerimi ima MOC podpisan sporazum,

– število realiziranih prireditev, projektov, dogodkov 
v zadnjih treh letih,

– reference sodelujočih slovenskih in mednarodnih 
ustvarjalcev na področju kulture oziroma smiselno za 
vsa ostala področja družbenega delovanja (šport, izo-
braževanje ipd.),

– dosedanje delo in reference organizatorja.
Komisija lahko za dogodke, ki so izjemnega pome-

na za MOC, promocijo Celja, mednarodno prepoznav-
nost in razvoj mesta ter dogodke, ki vključujejo večje 
število sodelujočih in so namenjeni širokemu krogu gle-
dalcev oziroma obiskovalcev, doseženemu številu točk 
po zgoraj navedenih kriterijih dodeli še dodatne točke.

Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kri-
terijih in določitev višine sofinanciranja so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani 
MOC (http://moc.celje.si, zavihek Javna naročila, raz-
pisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni 
natečaji za delovna mesta).

4. Okvirna višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega raz-

pisa znaša 35.000,00 EUR. Od tega: na prvem razpisnem 
roku (14. 5. 2021) največ do 14.000,00 EUR in na drugem 
razpisnem roku (1. 9. 2021) največ do 21.000,00 EUR.

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana 
po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in 
po predložitvi popolnega končnega finančnega in vse-
binskega poročila.

5. Vsebina prijave: prijavitelji morajo vložiti vlogo 
v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na prijav-
nem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili, 
ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati podatke 
iz uradnih evidenc.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge je mogoče oddati po pošti na naslov Mestna 

občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali v glav-
ni pisarni MOC na istem naslovu v času uradnih ur, in 
sicer najkasneje do:
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– 14. maja 2021 za dogodke, prireditve in projekte, 
ki so se oziroma se bodo izvedli in zaključili v obdobju 
od 1. januarja do 30. junija 2021

– 1. septembra 2021 za dogodke, prireditve in pro-
jekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija 
do 31. decembra 2021.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici na na-
slov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje in z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis 
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Me-
stni občini Celje za leto 2021«. Na hrbtni strani mora biti 
naveden naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepravil-
no opremljene vloge bodo kandidatom vrnjene neodprte.

7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu 
javnega razpisa

Komisija bo vloge, ki bodo prispele do roka, obrav-
navala v tednu po zaključku roka.

Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijava ni 

popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 
5 dni od prejema dopolni. Če prijavitelj v določenem roku 
vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.

Izbranim prejemnikom sredstev bo izdan sklep o iz-
boru in se jih bo hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. Če 
se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva nanj ne 
odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe ali ne pre-
vzame pošte, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni v roku 30 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi 
sredstev.

Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo 
v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vlo-
žena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni 
s sklepom.

MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo 
o sofinanciranju v letu 2021, v kateri bodo opredeljeni 
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem 
portalu MOC (moc.celje.si, zavihek Javna naročila, raz-
pisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni 
natečaji za delovna mesta) in v Uradnem listu RS.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko dobi-
jo v Kabinetu župana, pri Anici Šepetavc, tel. 03/426-58-78, 
elektronski naslov: anica.sepetavc@celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 430-4/2021-5 Ob-1572/21

Javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega 

proračuna učencem, dijakom in študentom  
v Občini Sežana za leto 2021  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, 

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denar-

nih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom 
in študentom v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 41/18), 
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 28/21, z dne 26. 2. 2021) in Pravilnik o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev 
denarnih spodbud za učence osnovnih šol od zaključe-

nega sedmega razreda III. triade ter stimulacija dijakov 
in študentov pri pridobivanju formalne izobrazbe.

4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnov-

nih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, 
dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih 
strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– so državljani Republike Slovenije in imajo stalno 
prebivališče v Občini Sežana,

– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več; kot di-
jaki povprečje 4,2 in več; kot študenti povprečje 6 in več,

– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nado-
mestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in 
nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega pod-
jetnika.

Pri študentih se ne upošteva učnega uspeha in dru-
gih dosežkov, v kolikor je bil študent v študijskem letu 
2019/2020 ponovno vpisan v isti letnik kot predhodno 
študijsko leto oziroma je bil v študijskem letu 2019/2020 
absolvent. Pri uspehu študentov se prav tako ne upo-
števa uspeha, v kolikor je študent v študijskem letu 
2019/2020 opravil le zaključno diplomsko delo.

V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku 
dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti 
zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transak-
cijski račun prosilca.

5. Merila pri dodelitvi denarnih spodbud

KATEGORIJA

POVPREČJE
(v preteklem 

šolskem oziroma 
študijskem letu 

2019/2020)

VREDNOST 
DENARNE 

SPODBUDE

UČENCI 4,5 in več 100,00 EUR
DIJAKI 4,2 in več 120,00 EUR

ŠTUDENTI
od 6,0 do 7,59 70,00 EUR
od 7,6 do 8,99 130,00 EUR
od 9,0 do 10 180,00 EUR

6. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev je 
zagotovljena na proračunski postavki 233101 – Finanč-
ne pomoči učencem, dijakom in študentom in znaša 
23.000,00 EUR.

7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

8. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis je 3. 6. 2021.
9. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno doku-

mentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni Obči-
ne Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna št. 1. 
Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne stra-
ni Občine Sežana: http://www.sezana.si (zavihek »Javni 
razpisi, naročila in natečaji«).

10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in 
pojasnil: Matej Felicjan, pisarna št. 66, 05/731-01-14, 
matej.felicjan@sezana.si.

11. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 
biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vse-
bovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– originalno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 
2020/2021 (velja za dijake in študente),
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– spričevalo za preteklo šolsko leto (2019/2020) ozi-
roma potrdilo o vseh izpitih opravljenih v preteklem štu-
dijskem letu 2019/2020 (od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020),

– izjavo o točnosti podatkov v vlogi in prilogah (iz-
java 1),

– izjavo 2 (izpolnijo jo študentje),
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da 

ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja 
pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in sa-
mostojnega podjetnika (izjava 3),

– fotokopijo bančnega računa (bančne kartice) pro-
silca (v primeru, da je na bančni kartici ime in priimek 
zakonitega zastopnika, ker je le-ta pooblaščen, priložite 
zraven dokazilo, ki izkazuje, da je bančni račun prosil-

čev – npr. pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega 
računa) in

– fotokopijo osebnega dokumenta.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 

drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb 
v vlogi in priloženi dokumentaciji.

12. Oddaja in dostava vlog
Popolna vloga z vsemi zahtevanimi prilogami mora 

biti v razpisanem roku predložena na naslov: Obči-
na Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Vloga 
mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z napisom 
na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za 
dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna 
učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za 
leto 2021«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v spreje-
mni 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 razpi-
snega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in raz-
pisno dokumentacijo.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vse-
mi pogoji ter merili razpisa. Nepravočasne vloge bodo 
zapečatene vrnjene prijaviteljem.

13. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

najkasneje v osmih dneh od poteka roka za prijavo na 
razpis hkrati odprla vloge, ki bodo prispele do razpisane-
ga roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od 
dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga 
v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom za-
vržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in 
se naslovnikom vrnejo.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog in jih v primeru izpolnjenih pogojev ocenila na 
podlagi meril za dodelitev denarnih spodbud, ki so do-
ločena v Pravilniku o dodeljevanju denarnih spodbud iz 
občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom 
v Občini Sežana, ter podala predlog prejemnikov denar-
nih spodbud in višino sredstev.

Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predlo-
ži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje 
organizacijske enote, ki izda sklepe o izboru prejemni-

kov denarnih spodbud. Prosilec ima možnost pritožbe 
na župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema 
sklepa.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru 
in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo pro-
silci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in poda-
ji predloga na seji komisije. Izbranim učencem, dijakom 
in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov 
denarnih spodbud ter višini dodeljenih sredstev.

Občina Sežana

Št. 430-3/2021-6 Ob-1575/21
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja 

v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 30/13 in 12/15), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) in določil Odloka 
o proračunu Občine Sežana za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 28/21) Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja 

zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2021
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih 

sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zapo-
slovanja v Občini Sežana, in sicer:

– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stro-
škov dela (ukrep 1) in

– sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov 
za realizacijo samozaposlitve (ukrep 2).

3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati
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Ukrep 1
Za ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravi-

čenci 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 Občine Sežana in zaposlujejo za 
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na 
območju občine,

– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejav-
nosti v Republiki Sloveniji,

– na dan prijave niso v stečajnem postopku, po-
stopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v li-
kvidaciji,

– 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 Sežana.

Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov,
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov v na-

slednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene 

oziroma količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg,

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z iz-
vozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravi-

čenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Se-

žana,
– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Re-

publike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 

dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 

do Občine Sežana.
Do finančnih pomoči niso upravičeni vlagatelji, ki 

so že prejeli državno pomoč za ukrep samozaposlitve.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Za ukrep 1 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na ob-

močju Občine Sežana vsaj eno leto pred oddajo vloge 
na javni razpis,

– najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema sklepa 
o odobritvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe za pol-
ni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani Re-
publike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju 
Občine Sežana in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma 
vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

Za ukrep 2 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj 

eno leto pred oddajo vloge,

– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje 
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor ozi-
roma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba, 
če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni 
gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112, 
oziroma 001 za polni delovni čas – 40 ur delovni čas) 
ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posame-
znika – s.p. (zavarovalna podlaga 005 za polni delovni 
čas – 40 ur delovni čas),

– realizira samozaposlitev na območju Občine Se-
žana (poslovni prostor in sedež morata biti na območju 
Občine Sežana),

– dejavnost se mora ohraniti na območju Občine 
Sežana vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,

– najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema skle-
pa o odobritvi sredstev mora realizirati samozaposlitev.

5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2021, 

ki je na razpolago na proračunski postavki 271001 – 
Vzpodbujanje zaposlovanja znaša 66.000,00 EUR, od 
tega za:

– ukrep 1: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni 
višini 16.000,00 EUR in

– ukrep 2: spodbujanje samozaposlitev v okvirni 
višini 50.000,00 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posamezni-
mi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahte-
vanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški so-
financiranja

Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, 
kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena 
tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika držav-
no pomoč.

Finančne pomoči se dodeljujejo skladno z Ured-
bo 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 352/1, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de 
minimis«).

Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju za-
dnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči. V komercialnem cestnem tovornem prevozu pa 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. 
Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil 
za cestni prevoz tovora.

»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 ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej 
prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči de minimis ne sme preseči zgor-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 36 / 12. 3. 2021 / Stran 595 

nje meje de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti:
– pisno 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,

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške,

– pisno izjavo s seznamom vseh z njim povezanih 
podjetij.

Prejemnika se pisno obvesti:
– da je pomoč dodeljena v skladu z Uredbo »de 

minimis«,
– o znesku de minimis pomoči.
Upravičeni stroški sofinanciranja so za ukrep 1 – 

spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje dela stro-
škov plač.

Za ukrep 2 – spodbujanje samozaposlitev pa so 
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo sa-
mozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejav-
nosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno 
varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sred-
stev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prosto-
rov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.

Višina sredstev sofinanciranja znaša za ukrep 1 – 
spodbujanja novih zaposlitev do 4.000,00 EUR ter za 
ukrep 2 – spodbujanja samozaposlitev do 4.000,00 EUR.

Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upraviče-

nec v roku 15 dni od prejema sklepa o odobritvi sred-
stev predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo:

a. za ukrep 1 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopijo pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1)
b. za ukrep 2 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopijo dokazila o registraciji dejavnosti (doka-

zilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes) oziroma 
dokazilo o vpisu v sodni register),

– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).

7. Merila za izbor končnih prejemnikov:
Za ukrep 1 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – boni-

tetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na za-

vodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe 

pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na 

podlagi meril pridobili najvišje število točk.
Za ukrep 2 bodo sredstva razdeljena glede na 

število prijaviteljev, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje 
ukrepa 2 in glede na višino razpoložljivih sredstev za 
ukrep 2.

8. Rok za predložitev vlog je do vključno 27. 8. 
2021.

9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Pri-
java na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbuja-
nja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2021«. Vloga 
mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigo-
sana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

10. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni raz-
pis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se 
dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci 
so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: 
http://www.sezana.si (zavihek 'Javni razpisi, naročila in 
natečaji').

11. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji 
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne 
odpiraj, vloga na javni razpis – spodbujanje zaposlo-
vanja – Ukrep ____«. Na hrbtni strani kuverte mora biti 
označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravoča-
sne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega 
dne roka za predložitev vlog – do vključno 27. 8. 2021 
osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane 
priporočeno po pošti.

12. 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 po-
teka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog 
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravil-
no 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 zaradi pojasnitve oziroma 
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zah-
teva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu 
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo 
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
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Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog 
ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnje-
vanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in nepreje-
mnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev 
ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske 
uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo 
izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev.

13. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k pod-

pisu pogodbe v 45 dneh po sprejeti odločitvi in poda-
ji predloga prejemnikov in neprejemnikov finančnih po-
moči na seji komisije. Če se upravičenec v roku 8 dni od 
prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je mo-
žna 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.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
vlagatelji na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske 
in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, 
kontaktna oseba je Janja Kristančič, pisarna št. 67, 
tel. 05/731-01-20.

Občina Sežana

Št. 300-0005/2021 Ob-1576/21
Občina Sevnica na podlagi Odloka o proračuna 

Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospo-
darstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 23/15 in 
11/18), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013) in priglasitve sheme »de 
minimis« pomoči št. M001-5883008-2015 z dne 3. 4. 
2015, št. M001-5883008-2015/I z dne 23. 2. 2018 in 
št. M001-5883008-2015/II z dne 14. 1. 2021, objavlja

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  
za pospeševanje razvoja gospodarstva  

v Občini Sevnica v letu 2021
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepo-

vratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva 
s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v raz-
pisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:

A Promocija izdelkov in storitev na sejmih
B Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
C Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 

investicij
D Finančne vzpodbude za lokalne turistične po-

nudnike.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih 

za izvedbo javnega razpisa, je 76.000 EUR, ki so zago-
tovljena v proračunu Občine Sevnica.

Ukrep A – 15.000 EUR
Ukrep B – 4.000 EUR
Ukrep C – 50.000 EUR
Ukrep D – 7.000 EUR
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in 

meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno 

s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica in 
njegovimi spremembami.

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva 
ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prene-
sejo 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 upravi-
čencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
– Splošni pogoji
1. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis«. 

Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so 
naslednja:

– pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske uni-
je pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013),

– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije, pri čemer v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR,

– pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

– pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi,

– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«,

– dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred 
dodelitvijo sredstev pridobiti:

– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali 
drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu,

– pisno izjavo, ali gre za primer pripojenega pod-
jetja ali delitve podjetja,

– pisno izjavo s seznamom vseh z njim poveza-
nih podjetij,

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške,

– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis, ne bo presežena zgornja meja pomoči de 
minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,

– do de minimis pomoči niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na 
področju predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primar-
nih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.
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2. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Sevnica in Republike Slovenije.

3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za 
ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica 
v razpisnem obdobju, tj. od 21. 5. 2020 do 20. 5. 2021.

4. Pri upravičenih stroških se upošteva neto vre-
dnost računa (znesek davčne osnove brez DDV).

5. Občina Sevnica bo sofinancirala izvedbo posa-
meznih ukrepov ob predložitvi zahtevanih dokazil.

6. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sred-
stev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pri-
padajočimi zamudnimi obrestmi.

– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe
A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
A.1 Upravičeni stroški
so stroški najetja in postavitve stojnice pri prvi ude-

ležbi na določenem sejmu v obdobju od 21. 5. 2020 do 
20. 5. 2021 (upoštevajo se računi in plačila računov iz 
upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

Med upravičene stroške se uvrščajo stroški, ki so 
povezani s postavitvijo in najemom stojnice, kot na pri-
mer: izdelava transparenta za stojnico, strošek najema 
oziroma izdelave opreme za stojnico, šotori, strošek 
dovolilnice za dostop do stojnice, strošek prijavnine, za-
varovanja, takse za odpadke – ekološka taksa, strošek 
najema razstavnega prostora, stroški promocije, ogla-
ševanja – objava oglasov, strošek sejemskega kataloga 
in izdelava drugih katalogov o pro izvodih in storitvah za 
potrebe udeležbe na sejmu, vizitke, strošek električnega 
priključka, interneta in drugi podobni stroški.

Med neupravičene stroške se uvrščajo stroški, ki so 
povezani z degustacijo izdelkov in pridelkov na stojnici.

Namen ukrepa je predstavitev podjetnikov in obrtni-
kov ter njihovih pro izvodov in storitev na sejmih doma 
in v tujini in s tem možnost za pridobitev novih poslov.

A.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa 

poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo 
imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati 
ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilni-
ku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo 
sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na 
območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni 
prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavno-
sti in investirajo na območju Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »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 ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, 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 izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

A.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 50 % upravičenih 

stroškov oziroma največ 2.000 EUR za udeležbo na 
posameznem sejmu.

B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
B.1 Upravičeni stroški
so stroški zaposlitve registrirano brezposelnega is-

kalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali 
univerzitetne izobrazbe ter stroški zaposlitve starejše 
osebe po 50. letu, predvsem invalidov, v višini 10 mini-
malnih mesečnih bruto plač. Za srednjo strokovno, višjo, 
visoko ali univerzitetno izobrazbo v skladu z Uredbo 
o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraže-
vanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 15/08 
odl. US) se šteje naslednja raven izobrazbe:

– peta raven (5) za srednje tehniško in drugo stro-
kovno izobraževanje,

– šesta raven (6 (podraven 6/1, 6/2)) in
– sedma raven (7).
V primeru zaposlitve invalida, ki v skladu z odločbo 

o invalidnosti lahko opravlja delo le s krajšim delovnim 
časom, vendar ne krajšim od 20 ur na teden, se višina 
upravičenih stroškov izračuna v sorazmerju z obsegom 
tedenskih ur.

Namen ukrepa je povečanje števila in ustvarjanje 
novih delovnih mest ter zmanjšanje brezposelnosti mla-
dih, ki iščejo prvo zaposlitev ter zaposlovanje starejših 
po 50. letu, predvsem invalidov.

B.2 Upravičenci so mikro, majhna in srednja enotna 
podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki. Upra-
vičenci morajo imeti sedež na območju Občine Sevnica 
ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem 
pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, 
ki nimajo sedeža na območju Občine Sevnica, morajo 
imeti na območju Občine Sevnica poslovno enoto ali 
poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja 
dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »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 ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, 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 izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

B.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 4.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 50 % upravičenih 

stroškov, pri čemer se upošteva zaposlitev, izvedena 
v obdobju od 21. 5. 2020 do 20. 5. 2021.

B.4 Dodatni pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na 

območju Občine Sevnica;
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– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče 
v Občini Sevnica;

– iskalci zaposlitve morajo biti prijavljeni na Zavodu 
za zaposlovanje RS;

– delodajalec s prijavljeno osebo, za katero uvelja-
vlja subvencijo, v zadnjih 12 mesecih ni imel sklenjene-
ga zaposlitvenega razmerja;

– delodajalec za prijavljeno osebo, za katero uvelja-
vlja subvencijo, ni prejel subvencije za zaposlitev s strani 
Zavoda za zaposlovanje RS (ne velja za oprostitev plačila 
prispevkov delodajalca za socialno varnost za zaposlitev 
osebe starih 55 in več) ali iz drugega javnega vira;

– pogodba o zaposlitvi za prvega iskalca zaposli-
tve ali starejšo osebo po 50. letu mora biti sklenjena za 
najmanj 12 mesecev za polni delovni/zavarovalni čas 
40 ur na teden (ob sklenitvi delovnega razmerja s sta-
rejšo osebo po 50. letu, mora biti le-ta na dan sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi starejša od 50 let);

– pogodba o zaposlitvi z brezposelno osebo, ki ima 
status invalida, se lahko skladno z odločbo o invalidnosti 
sklene za krajši delovni čas od polnega, vendar ne za 
krajšega od 20 ur na teden;

– v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali spo-
razumne prekinitve delovnega razmerja, je prejemnik 
sredstev za preostali pogodbeno dogovorjeni čas ohra-
nitve zaposlitve dolžan v roku 30 dni zaposliti drugo 
brezposelno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa, na 
podlagi katerega je prejemnik pridobil sredstva in nemu-
doma predložiti vsa dokazila. Skupna dolžina obeh/vseh 
zaposlitev, ki so sofinancirana iz te pogodbe, mora trajati 
najmanj 12 mesecev.

B.5 Končno poročilo
Upravičenci morajo po poteku 12 mesecev od dne-

va nakazila sredstev predložiti končno poročilo, v kate-
rem poročajo o porabi sredstev ter uspešnosti realizacije 
prve zaposlitve brezposelne osebe, zaposlitev starejše 
osebe po 50. letu ali invalida po 50. letu.

V končnem poročilu je potrebno navesti:
– za kakšen namen in koliko nepovratnih sredstev 

je bilo porabljenih,
– ali je bila vključena oseba pri izvajalcu zaposlena 

neprekinjeno 12 mesecev,
– morebitno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi z na-

vedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– kratek opis poslovanja podjetja in nadaljnjih aktiv-

nosti ter predložiti kopijo zadnje plačilne liste za osebo, 
za katero je bila dodeljena subvencija.

V kolikor do navedenega roka poročilo ni dostavlje-
no, se šteje, da pogodbene obveznosti niso izpolnjene, 
s čimer je podana osnova za izdajo zahtevka za vrnitev 
dodeljenih sredstev s pripadajočimi obrestmi.

C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij

C.1 Upravičeni stroški
so stroški nakupa nove pro izvajalne in storitvene 

opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje 
registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nemate-
rialnih investicij, opravljenih v obdobju od 21. 5. 2020 do 
20. 5. 2021 (upoštevajo se računi in sklenjene leasing 
pogodbe z datumi in plačili računov oziroma obrokov iz 
upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

a) Stroški nakupa nove pro izvajalne in storitvene 
opreme:

– upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni in-
ventar,

– posamezna nabavna vrednost opreme mora pre-
segati 2.000 EUR brez DDV,

– oprema je lahko sestavljena iz več računov, v ko-
likor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna 

vrednost te opreme presega 2.000 EUR brez DDV, pri 
čemer mora biti vrednost posameznega računa (oziro-
ma vrednost upravičenega stroška) najmanj 400 EUR 
brez DDV,

– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, 
faksov in ostale telekomunikacijske opreme, računal-
nikov, pohištva (police, mize, stoli, omare, regali, pulti 
itd.), kopirnih in računskih strojev, igralnih avtomatov, 
klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje 
in video nadzor, opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. 
vgradna dvigala, strojne instalacije), vozil za prevoz to-
vora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni 
prevoz. Med neupravičene stroške štejemo stroške, ki 
so nastali z dostavo, montažo, vgradnjo, vzdrževanjem, 
prikazom delovanja opreme ali drugimi tovrstnimi stori-
tvami, ki izhajajo iz nakupa opreme (v primeru stroškov 
dostave, montaže … morajo biti na računu izkazani 
kot samostojna postavka, razen v primeru opravljenih 
brezplačnih storitev, kar mora biti razvidno iz računa ali 
izjave dobavitelja),

– v primeru lizinga se kot skupna vrednost investi-
cije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta 
lizing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdo-
bju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se 
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem 
obdobju (samo glavnica, brez obresti in stroškov odo-
britve posla), za katere mora prijavitelj priložiti dokazila 
o plačilu in anuitetni načrt.

b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, 
licence, tehnološko znanje, računalniška programska 
oprema), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani 
pooblaščenih institucij.

Kot upravičeni stroški se upoštevajo računalniški 
programi za produkcijsko delo (npr. Autocad ipd.), ki jih 
podjetje uporablja za opravljanje registrirane dejavnosti.

Subvencije se ne dodeljujejo za nakup pisarniških 
programov in operacijskih sistemov (npr. windows, office 
ipd.) ter programov, ki jih podjetje razvije samo ali v so-
delovanju z drugimi podjetji za potrebe izvajanja svoje 
dejavnosti, ki ni dostopno širšemu krogu kupcev.

Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj 
v nakup nove pro izvajalne in storitvene opreme za opra-
vljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in 
ki jo dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic. 
Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev no-
vega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zara-
di uvajanja novega pro izvodnega oziroma storitvenega 
programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko 
varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje 
kakovosti pro izvodov in storitev).

C.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa 

poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo 
imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati 
ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilni-
ku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo 
sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na 
območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni 
prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavno-
sti in investirajo na območju Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »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;
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– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

C.3 Dodatni pogoji
Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost pod-

jetij, ki nimajo trgovinskega značaja. V primeru, da ima 
podjetje registriranih več dejavnosti, ni upravičeno do 
sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na področju trgovine.

Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti 
v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma 
se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo 
sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.

C.4 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 50.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 25 % upravičenih 

stroškov posamezne investicije, pri čemer višina pomoči 
na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem 
letu ne sme presegati 15 % od zneska skupno razpisa-
nih sredstev za ta ukrep. Prijavitelj lahko prijavi maksi-
malno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu 
za tekoče leto predvidena za ta ukrep (v kolikor prijavi 
večjo vrednost investicij, se upošteva določena maksi-
malna vrednost).

D. Finančne vzpodbude za lokalne turistične po-
nudnike

D.1 Upravičeni stroški
so stroški namenjeni izobraževanju ponudnikov za 

vključitev v sheme kakovosti – Zelena shema slovenske-
ga turizma (stroški promocijskih aktivnosti in zunanjih 
svetovanj, stroški pristojbin, ki jih zaračunajo upravitelji 
znakov, stroški tehnoloških nadgradenj ali drugih materi-
alnih stroškov, ki nastanejo kot posledica implementacije 
znaka), ki so nastali v obdobju od 21. 5. 2020 do 20. 5. 
2021 (upoštevajo se računi in plačila računov iz upravi-
čenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

Namen ukrepa je spodbuditi ponudnike, da vsto-
pijo v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobijo 
mednarodni uveljavljen in s strani SLOVENIA GREEN 
verificiran okoljski znak.

D.2 Upravičenci
so registrirani sobodajalci, mikro, majhna in sre-

dnja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni 
podjetniki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju 
Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je do-
deljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine 
Sevnica. Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Ob-
čine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica 
poslovno enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za 
namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju 
Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »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 ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

D.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 7.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 100 % upraviče-

nih stroškov.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-

na sredstva na podlagi tega javnega razpisa morajo biti 
porabljena v letu 2021.

VI. Izjava o zaupnosti dokumentacije: dokumentaci-
ja, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo 
uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi 
sredstev.

VII. Rok in način prijave
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 20. 5. 2021.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
20. 5. 2021) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije ali pa
– z nazivom in naslovom prijavitelja ter označene 

z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – promocija izdelkov in 

storitev«
»Ne odpiraj javni razpis – nova delovna mesta«
»Ne odpiraj javni razpis – naložbe«
»Ne odpiraj javni razpis – lokalni turistični ponudniki«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2021,
– imele pravilno opremljene kuverte ali
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno 

dostavljene v sprejemno pisarno občine.
VIII. Datum odpiranja prijav
Komisija za dodelitev pomoči (v nadaljevanju ko-

misija), imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem 
prijav začela predvidoma do 25. 5. 2021 v prostorih Ob-
čine Sevnice. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prija-
vitelji pozvani, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne 
prijave, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo 
s sklepom zavržene.

IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo z izidom javnega 
razpisa pisno seznanjeni najpozneje v roku 30 dni od 
dneva popolnosti prijav, in sicer s prejemom odločbe. 
Prijavitelj lahko zoper odločbo o dodelitvi sredstev vloži 
pritožbo na župana v roku 15 dni od prejema. Z upravi-
čenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo določeni 
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Namensko rabo 
sredstev preverja komisija.
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X. Razpisna dokumentacija: je od dneva objave 
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevni-
ca.si) in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne infor-
macije posreduje Vlasta Kuzmički (tel. 07/816-12-33, 
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Jasmina Vese-
linović (tel. 07/816-12-05, jasmina.veselinovic@obci-
na-sevnica.si).

Občina Sevnica

Št. 322-0014/2020 Ob-1577/21
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o vrednotenju 
in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica 
(Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11 in 11/18) in Od-
loka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 202/20), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev  

v Občini Sevnica za leto 2021
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 

Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v Ob-
čini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska 
oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na tu-
ristični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.

3. Višina razpisnih sredstav: sredstva v višini 
13.027 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 
14420 – Turizem, konto 412000 – Tekoči transferi ne-
pridobitnim organizacijam in ustanovam.

4. Pomen pojmov, upravičeni in neupravičeni stroški
Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti 

oziroma je potrebno zanje pridobiti dovoljenje pristoj-
ne policijske postaje oziroma pristojne upravne enote 
(v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija je 
izvzeto pri prireditvah, ki so ocenjene le v sklopu varo-
vanja etnološke dediščine ali v sklopu urejanja turistične 
infrastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.

Posamezen organizator turistične prireditve lahko 
na javni razpis v tekočem letu prijavi do 3 prireditve.

Pomen pojmov, uporabljenih v tem razpisu:
– »Turistična prireditev« je prireditev, ki je name-

njena širšemu krogu obiskovalcev. V ta sklop prireditev 
ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejen krog 
udeležencev, razen če vsebujejo elemente varovanja 
etnološke dediščine ali elemente urejanja turistične in-
frastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.

– »Tradicionalna turistična prireditev« je prireditev, 
ki se v Občini Sevnica organizira pet let zaporedoma, 
kar pomeni večjo prepoznavnost v širši javnosti.

Upoštevajoč razmere, ki so nastale zaradi razglaše-
ne epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) 
in sprejetih ukrepih o začasni splošni prepovedi gibanja 
in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter 
prepovedi gibanja izven občine, društva v preteklem letu 
niso mogla realizirati vseh planiranih prireditev, zato se 
prekinitev zaporedja realizacije prireditve v letu 2020 iz-
vzame pri kriteriju ocenjevanja tradicionalnosti prireditve 
(do 5 let oziroma nad 5 let), v kolikor društvo prireditve ni 
uspelo realizirati. To pomeni, da se društvu, ki prireditve 
v letu 2020 ni izvedlo, upošteva zaporednost realiziranih 
prireditev v letu 2016, 2017, 2018, 2019 in 2021.

– »Upravičeni stroški« so stroški, ki so nastali pri 
izvajanju aktivnostih prireditve, so v skladu s predme-

tom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih 
delov sredstev občinskega proračuna.

Vrste upravičenih stroškov so:
– stroški promocije in izdelave promocijskega ma-

teriala,
– stroški dovoljenj (upravno dovoljenje, zapore …), 

varovanja prireditve in zavarovanja prireditve,
– stroški izdelave ter izposoje rekvizitov,
– materialni stroški in stroški storitev za potrebe 

izvedbe prireditve,
– stroški najema prostorov namenjenih za izvedbo 

prireditve,
– stroški najema tehnične opreme (osvetlitev, ozvo-

čenje, prireditveni šotori …),
– strošek izvajalcev programa/dogodkov (plačilo 

izvajalcev po računu, avtorski in podjemni pogodbi, SA-
ZAS, IPF),

– strošek nakupa surovin živil hrane, kupljenih 
v trgovini za namen prireditve, v višini do 20 odstotkov 
od vseh dejanskih stroškov prireditve, za katere so 
bili predloženi računi in strošek nakupa goriva, kadar gre 
za nakup goriva za delovne naprave in stroje do višine 
10 litrov na posamezno prireditev.

Višina upravičenih stroškov mora biti enaka ali višja 
od zneska sofinanciranja za posamezno prireditev. V ko-
likor je višina upravičenih stroškov nižja od zneska dota-
cije, se izplačilo izvede v znesku upravičenih stroškov.

V kolikor društvo v letu 2021 ne realizira planirane 
prireditve zaradi sprejetih vladnih ukrepov vezanih na 
zajezitev epidemije, lahko predloži račune in potrdila 
o plačilu računov za tiste upravičene stroške, ki jih je pri-
javilo na javni razpis in so nastali pred izvedbo planirane 
prireditve. Ocenjevanje planirane, a neizvedene priredi-
tve, se izvede le v tistem delu upravičenih stroškov, ki 
so bili ocenjeni s sklepom o sofinanciranju prireditve.

Računi, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti pri-
reditve, morajo biti opredeljivi in preverljivi oziroma do-
kazljivi. Računi morajo biti izdani v letu 2021 oziroma 
nastati v obdobju priprave in izvedbe prireditve.

– »Neupravičeni stroški« so stroški, ki so sofinan-
cirani iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogosti-
tvami (razen stroškov navedenih v prejšnjem odstavku, 
ki štejejo za upravičene stroške), plačevanjem članarin, 
najemnih in tekočih stroškov za poslovanje društva (ra-
čuni za elektriko, telefonijo ipd.), investicije v prostore, 
stroški organizacije pohodov in veselic, stroški plačeva-
nja zunanjih izvajalcev (storitev preko potnih stroškov, 
materialnih stroškov), sofinanciranje dnevnic, kilometrin 
ter honorarjev članom društva, strošek nakupa goriva, ki 
je višji od 10 litrov na posamezno prireditev ipd.

– »Vrednost prireditve« so predvideni odhodki pri-
javljene prireditve (navedeni v finančni konstrukciji, ki 
je del prijavnega obrazca). Prireditve, katerih vrednost 
dejanskih stroškov ni višja od 300 EUR, ne bodo pred-
met ocenjevanja.

5. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
5.1 Na razpis se lahko prijavijo:
Društva, združenja in zveze, ki so registrirane za 

izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in 
delujejo v Občini Sevnica, ter so nosilci prireditve.

Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto 
prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih 
objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa 
kandidirala na državnih oziroma mednarodnih razpisih.

5.2 Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje, in sicer da:

– imajo sedež v Občini Sevnica,
– bodo prireditev izvedli v obdobju december 2020–

november 2021 ter dostavili dokazila do 30. 11. 2021,
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– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,

– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 

načrtovanih turističnih prireditev,
– občinski upravi redno dostavljajo letna poročila 

o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za 
prihodnje leto; obvezna priloga oddanega poročila so 
fotografije, posnete med prireditvijo,

– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.
Prireditve, ki bodo izvedene v mesecu decembru 

2021, ne bodo predmet obravnave tega javnega razpi-
sa. Prijave za decembrske prireditve 2021 se oddajo na 
odprt javni razpis v prihodnjem letu.

5.3 Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih pri-
reditev

Ocenjevanje prijavljenih prireditev se izvede na na-
slednje načine:

a. Prijavljena prireditev ima elemente turistične pri-
reditve in se ocenjuje po vseh merilih in kriterijih, od 
točke I. do VIII.

b. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistične 
prireditve, vsebuje pa elemente varovanja etnološke de-
diščine (pod točko V.), se ocenjuje po merilih in kriterijih 
pod točko V., VII. in VIII.

c. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistič-
ne prireditve, vsebuje pa elemente urejanja turistične 
infrastrukture in sledenje strategiji razvoja turizma (pod 
točko VI.), se ocenjuje po merilih in kriterijih pod točko 
VI., VII. in VIII.

V primeru, da prijavljena aktivnost, na podlagi kate-
re bodo dodeljena sredstva (na primer: obseg prireditve, 
tehnična zahtevnost, oglaševanje …) ne bo izvedena 
in/ali dokazilo ne bo predloženo, se bodo dodeljena 
sredstva v sorazmernem deležu prejetih točk za ogla-
ševanje, znižala.

Vrednost točke se določi za vsako leto posebej 
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za raz-
pisano leto. Višina sofinanciranja posamezne turistične 
prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk 
in vrednosti točke.

Prireditve lahko prejmejo največ 110 točk. Iz na-
daljnje obravnave so izključene turistične prireditve, ki 
ne dosežejo vsaj 15 točk. Turistične prireditve, ki se 
financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega jav-
nega razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet 
sofinanciranja po merilih tega pravilnika.

6. Uporaba kriterijev in obdobje porabe dodeljenih 
sredstev

6.1 Uporaba kriterijev:
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpi-

sa ocenila posamezno vlogo ter izločila vloge, ki niso 
v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo 
ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofi-
nanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni 
list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11 in 11/18).

6.2 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa bodo 

porabljena predvidoma v letu 2021.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 15. 4. 2021. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 15. 4. 
2021) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni 
Občine Sevnica (do 15. ure).

Prijave na javni razpis morajo biti izdelane na prijav-
nih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika. Če vla-
gatelj hkrati prijavlja več prireditev (največ 3), je potreb-
no za vsako posamezno prireditev izpolniti svoj obrazec.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in:
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije (pod točko 8.) ali pa
– z nazivom in naslovom prijavitelja ter z oznako: 

»Za sofinanciranje turističnih prireditev – ne odpiraj«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2021,
– imele pravilno opremljene kuverte,
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno 

dostavljene v sprejemno pisarno občine.
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-

pisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 

od dneva objave javnega razpisa do konca razpisne-
ga roka, vsak delovni dan na Občini Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 118 ali 102, na sple-
tni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter 
spletni strani KŠTM (www.kstm.si).

Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij 
o razpisni dokumentaciji sta Vlasta Kuzmički (vlasta.kuz-
micki@obcina-sevnica.si, tel. 07/816-12-33) in Jasmina 
Veselinović (jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si, 
tel. 07/816-12-05).

9. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana 

Občine Sevnica, bo vloge odprla predvidoma do 22. 4. 
2021 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavi-
telji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo 
s sklepom zavržene.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 
30 dni od dneva popolnosti prijav. Zoper sklep je mo-
žna pritožba v roku 8 dni pri županu Občine Sevnica. 
Po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev bodo 
z upravičenci sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo 
uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Občina Sevnica

Št. 430-0016/2021-6(600) Ob-1578/21
Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 

17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, 
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Od-
loka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 
2021 (Uradni list RS, št. 31/21), Statuta Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 
39/15 in 69/17), Odloka o postopku, pogojih in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni 
občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/18) in Le-
tnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota 
za leto 2021

javni razpis
za sofinanciranje Letnega programa športa 
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2021
Sofinancira se Letni program športa v Mestni občini 

Murska Sobota za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ).
I. Naziv in sedež izvajalca razpisa: naročnik javne-

ga razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 
ul. 2, 9000 Murska Sobota.
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II. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za 

sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini 
Murska Sobota za leto 2021 (v nadaljevanju: JR) je do-
ločena v uvodu tega dokumenta.

III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje naslednjih športnih programov in področij 
športa:

A) Športni programi
1.0. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
2.0. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami
3.0. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport
4.0. Kakovostni šport
5.0. Vrhunski šport
6.0. Šport invalidov
7.0. Športna rekreacija
8.0. Šport starejših.
B) Razvojne dejavnosti v športu
1.0. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu
1.1. Založništvo v športu
1.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija (pod-

pora športu).
C) Organiziranost v športu
1.0. Organiziranost v športu
1.1. Delovanje športnih društev in zvez.
D) Športne prireditve in promocija športa
1.0. Športne prireditve in promocija športa
1.1. Občinske športno-promocijske prireditve za po-

delitev priznanj v športu.
IV. Pogoji za kandidiranje na JR
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje 

izvajanja LPŠ imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

– imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinancira-

nje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljav-
nimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih 
programov (ena od dejavnosti ali glavna dejavnost),

– izvajajo športne programe/področja športa skla-
dno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter 
izpolnjujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe/področja 
športa:

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

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so raz-
vidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, 
zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

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

Za izpolnjevanje prostorskih pogojev se šteje skle-
njena pogodba z lastnikom ali upravljavcem objekta ali 
prostorov, kjer se programi izvajajo, razen v primeru, če 
se dejavnost izvaja na prostem, v tem primeru je pogoj 
izpolnjen.

Izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom 
o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 44/18).

Vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB2).

Upravičeni izvajalci LPŠ v skladu z odlokom so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrira-

ne in imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,
– zavodi, pravne osebe, samostojni podjetniki po-

samezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti 
v športu v Mestni občini Murska Sobota,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove in so registrirane v Mestni občini Murska Sobota,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 
ki izvajajo športne programe določene z LPŠ v Mestni 
občini Murska Sobota,

– zasebni športni delavci v Mestni občini Murska 
Sobota.

V. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 

320.000,00 €.
Predvidene višine sredstev, ki so namenjene izved-

bi razpisanih športnih programov in področij športa, so:

Naziv Predvidena 
razpisana 

sredstva v €
1. Prostočasna športna vzgoja otrok 

in mladine 9.000
2. Športna vzgoja otrok  in mladine 

s posebnimi potrebami 1.200
3. Športna vzgoja otrok in mladine 

usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport 136.000

4. Kakovostni šport 71.000
5. Vrhunski šport 9.000
6. Šport invalidov 5.500
7. Športna rekreacija 15.000
8. Šport starejših 1.600
9. Razvojne dejavnosti v športu 5.000

10. Organiziranost v športu 54.000
11. Športne prireditve in promocija 

športa 12.700

Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 na postavki: 
18051013 Letni program športa.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje športnih progra-
mov in področij športa

Izbrani športni programi in področja športa bodo 
sofinancirani iz proračunskih sredstev namenjenih za 
Letni program športa za leto 2021 na osnovi Odloka 
o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Pogo-
ji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ v Mestni občini 
Murska Sobota so sestavni del odloka.

Za najem športne dvorane ali drugih objektov se 
izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe špor-
tnega objekta.

VII. Obdobje porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za izvajanje Letnega programa športa v Mestni 
občini Murska Sobota za leto 2021 morajo biti porablje-
na v letu 2021.

VIII. Rok za predložitev vlog in način oddaje vlog
Vloga za sofinanciranje Letnega programa športa 

v Mestni občini Murska Sobota za leto 2021 mora biti iz-
delana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.si. 
Kopijo podpisane in ožigosane vloge skupaj z vzorcem 
podpisane pogodbe s strani zakonitega zastopnika iz-
vajalca programa športa in področij športa ter skupaj 
z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, vlagatelji od-
dajo v skladu z navodili iz tega poglavja, in sicer:
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Vlagatelji morajo kopijo vloge, podpisane in ožigo-
sane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe ter 
skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, oddati 
na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali poslati po 
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 
9. 4. 2021 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, 
Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je 
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošilj-
ko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno 
označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

– naslov vlagatelja (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota),
– pripis »Ne odpiraj – vloga«, Javni razpis za so-

financiranje Letnega programa športa v Mestni občini 
Murska Sobota za leto 2021.

IX. Datum in način odpiranja vlog
Strokovna komisija za vodenje postopka javnega 

razpisa bo pravočasno prispele vloge odpirala od dne 
12. 4. 2021. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovi-
la popolnost prejetih vlog in če izpolnjujejo razpisne po-
goje. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo 
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.

Vlagatelji, ki bodo vložili nepopolne vloge, bodo 
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da vloge dopolnijo. 
Rok za dopolnitev vlog je 8 dni od prejema poziva k do-
polnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo 
dopolnili v predpisanem roku, se s sklepom zavržejo.

X. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
JR: vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
športnih programov in področij športa bo župan Mestne 
občine Murska Sobota sklenil pogodbe o sofinanciranju.

XI. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o JR: 
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom in uporabo 
spletne aplikacije bodo zainteresirani dobili pri strokov-
nem sodelavcu za šport Zavoda za kulturo, turizem in 
šport: Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska 
ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031/792-969; e-na-
slov: goran.gutalj@sz-ms.si.

XII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka pri-
javnega roka dosegljiva preko spletne aplikacije www.
lps-ms.si, spletne strani Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Mestne občine Murska Sobota: www.zkts-ms.si 
in spletne strani Mestne občine Murska Sobota: www.
murska-sobota.si/.

Mestna občine Murska Sobota

Št. 430-0027/2021-3(620) Ob-1598/21
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 31/21) Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na področju 

kulture, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala  
Mestna občina Murska Sobota

1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v na-
daljevanju MOMS).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme 
za potrebe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev v Me-
stni občini Murska Sobota.

3. Namen in cilj javnega razpisa: namen in cilj 
javnega razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki 
je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev 
v MOMS. Sofinanciranje je namenjeno izboljšanju po-
gojev delovanja ljubiteljskih kulturnih društev.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna 

društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za 
opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo 
kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji 
lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele 
teh, ki bodo realizirani v letu 2021.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).

Na javni razpis se ne morejo prijaviti javne organi-
zacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in 
zasebni zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj 
z istim projektom ne more kandidirati na druge javne 
razpise ali pozive MOMS.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravi-
čenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.

6. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: okvirna 
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za pred-
met razpisa je 8.000,00 EUR. Sredstva so predvidena 
v proračunu MOMS za leto 2021 na proračunski postav-
ki 18035002 Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in usta-
novam.

7. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov so:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje 

programa,
– število članov društva,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in pro-

mociji MOMS,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje 

društev na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in traj-

nejše delovanje društev na področju kulture,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2021.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2021. Skrajni rok 
za predložitev poročila o izvedbi in zahtevka je 30. 10. 
2021.

9. Rok razpisa: razpis je odprt od 12. 3. 2021 do 
12. 4. 2021.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
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Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis 
priložiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 
(vključno z izjavo),

– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju pro-
jekta.

Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh 
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

11. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti ku-
verti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti 
2021-kultura«.

Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov vlaga-
telja. V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis prija-
vlja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v ločeni 
kuverti z ustreznimi oznakami.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredo-
vati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elek-
tronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.

12. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopol-
njuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna 
vloga: investicijski projekti 2021-kultura« z obvezno na-
vedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

13. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog 
ter obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 
13. aprila 2021. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec 
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do-
polni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku 
vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izve-
dla strokovna komisija. Ocenjevale se bodo pravočasno 
prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev skla-
dno s kriteriji razpisa.

Strokovna komisija bo ocenila in ovrednotila projek-
te glede na v razpisu določen namen in cilje ter kriterije, 
kot so določeni v razpisu in razpisni dokumentaciji.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis 
po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic raz-
veljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko 
realizacijo v proračunu.

14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku 
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 
(Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@mur-
ska-sobota.si.

15. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati raz-
pisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0018/2021-2(610) Ob-1599/21

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) in Statuta Mestne 
občine Murska Sobota – (Uradni list RS, št. 23/07 – 
UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina 
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2021 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračun-

ska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za 
leto 2021 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci 
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe jav-
nega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni 
delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2021 
na območju Mestne občine Murska Sobota na področju 
mladine.

Predmet javnega razpisa so: projekti za izvajanje 
letnega programa na področju dejavnosti mladih v Me-
stni občini Murska Sobota.

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti 

na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska 
Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na 
vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mla-
dinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni 
občini Murska Sobota.

Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otro-
kom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju 
Mestne občine Murska Sobota.

3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti pro-
jekte na področju delovanja mladih v letu 2021 v Mestni 
občini Murska Sobota.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo 

dejavnost na področju mladinske dejavnosti:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe 

javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kul-
turni delavci.

Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, mora iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na 
območju Mestne občine Murska Sobota in ne sme imeti 
neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine 
Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz 
proračuna Mestne občine Murska Sobota,

– svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine 
Murska Sobota,

– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavlje-
nega projekta,

– prijavitelj lahko z istim programom kandidira samo 
na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – UPB),

– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota, 
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih orga-
nizira Mestna občina Murska Sobota.
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Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prija-
vitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne ob-
čine Murska Sobota.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav 
prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za so-
delovanje, komisija ne bo obravnavala.

6. Višina sredstev: okvirna vrednost vseh razpolo-
žljivih sredstev v letu 2021 znaša 9.500,00 €. Razpisana 
sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo 
proračuna iz postavke 18052002 Sofinanciranje progra-
mov za mladino.

7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo za-

dostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za 

otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
– število vključenih v projekt,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udele-

žence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le 
simboličen,

– projekt presega splošno kakovostno raven svoje-
ga okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 

morajo biti porabljena v letu 2021.
9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem 

roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso 
zahtevano razpisno dokumentacijo.

9.1. Obvezne priloge k vlogi
– v celoti izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahte-

vanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni 
dokumentaciji

– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna re-
gistrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni 
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)

– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
9.2. Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dni od odpiranja 

vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih 
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema 
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi 
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.

10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo 

mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 
12. 4. 2021 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni 
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka 
mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: mla-
dinski projekti«, na zadnji strani ovitka mora biti naved-
ba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki 
ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. 
Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napi-
sane v slovenskem jeziku. Vsaka prijava za posamezen 
projekt mora biti v ločeni ovojnici.

Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi 
v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: 
darja.kadis@murska-sobota.si.

Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, 
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem 
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v dolo-
čenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpi-
sa, se zavržejo.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije 
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi 
podatki, podani v vlogi na javni razpis vključno z vsemi 
prilogami resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da 
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za jav-
nost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, 
dne 13. 4. 2021.

12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji 
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izi-
du javnega razpisa.

13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem 
sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina 
Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni 
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor 
nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter 
v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva ob-
čino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska 
Sobota, vsak delovni dan.

15. Dodatne informacije: dodatne informacije 
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po 
tel. 02/525-16-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Mo-
rebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elek-
tronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska- 
sobota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0019/2021-2(173) Ob-1600/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska So-
bota za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) in Statu-
ta Mestne občine Murska Sobota – (Uradni list RS, 
št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna 
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska So-
bota

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov v MOMS 
v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji 

in izobraževanju ter prostem času predšolskih  
in osnovnošolskih otrok

1. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je 
izbor projektov in programov s področja podpornih sto-
ritev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, 
ki bodo na območju MOMS izvedeni v letu 2021. Cilj 
javnega razpisa preko programov v šolah je omogočiti 
kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in 
interesnih dejavnosti v okviru šole ter predšolskim in 
osnovnošolskim otrokom na območju MOMS omogočiti 
kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega 
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časa, jih spodbujati k ustvarjalnosti in zagotoviti prosto-
časne ter preventivne aktivnosti v prostem času in času 
šolskih počitnic.

2. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
Sklop I) Programi in projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje programov in projektov dopolnilnih in interesnih de-
javnosti osnovne in glasbene šole iz MOMS. Z razpisom 
želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje 
učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.

V okviru tega sklopa so samo za osnovne šole in 
glasbeno šolo iz MOMS razpisane teme:

– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih 
tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetni-
ku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene 
učence,

– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih 
ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja inte-
resnih dejavnosti po posameznih področjih,

– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela 
šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, orga-
nizacija tedna otroka, program veselega decembra …,

– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok 
na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih 
področij,

– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno 
sodelovanje preko razpisnih projektov,

– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih 
športnih programov in tekmovanj,

– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano 
vadbo športne rekreacije,

– organizacija taborov,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, ta-

borov in delavnic ...),
– sodelovanje z drugimi šolami.
Sklop II) Programi in projekti s področja prostoča-

snih in aktivnosti osnovnošolskih otrok
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje prostočasnih in preventivnih programov za osnov-
nošolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo drugi 
zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni 
kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, izvajajo 
z osnovnošolsko populacijo določene programe:

– izvajanje programa delavnic, taborov, tekmovanj, 
prireditev, natečajev, ki ne spadajo v redni program 
osnovne šole.

Pod sklop III) Programi in projekti za predšolske 
otroke

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanci-
ranje programov in projektov za predšolske otroke na 
območju MOMS, ki jih izvajajo zavodi, društva, klubi, 
samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zve-
ze ter druge organizacije za določene programe pred-
šolskih otrok:

– sodelovanje predšolskih otrok v krožkih, intere-
snih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in 
tabore iz različnih področij.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji morajo imeti sedež na območju MOMS in 

delujejo na območju MOMS najmanj eno leto. Vsebina 
vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom 
tega javnega razpisa.

Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Sklop I)
– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih 

ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgoj-

no-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska So-
bota;

Sklop II in III)
– Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, 

samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organiza-
cije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov 
izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo dolo-
čene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota, 
ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za program 
s katerim kandidirajo na razpis.

4. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami 
v predmetu razpisa,

– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo 
samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebin-
sko različnima programoma ali projektoma,

– prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni 
med 1. 1. 2021 do 15. 12. 2021,

– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB).

5. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
6. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma 

razširjeno dejavnost znaša do:
Sklop I) 26.000,00 EUR, postavka 19031005 Doda-

tni programi v osnovnih šolah
Sklop II) 4.000,00 EUR postavka 19031005 Dodatni 

programi v osnovnih šolah
Sklop III) 16.000,00 EUR postavka 19021001 Do-

datni programi v vrtcih
7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za leto 2021 morajo biti porabljena do 15. 12. 2021.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve: 

vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Me-
stna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota, do vključno 12. 4. 2021 oziroma najpozneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrb-
tni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne 
odpiraj – vloga: Sofinanciranje programov in projek-
tov v MOMS v letu 2021 s področja podpornih storitev 
v vzgoji in izobraževanju – Sklop I, ali Sofinanciranje 
programov in projektov v MOMS v letu 2021 s področja 
podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop II, 
ali Sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 
2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraže-
vanju – Sklop III«.

9. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto 
za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Me-
stne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota, dne 14. 4. 2021. V primeru nepopolnih izpol-
njenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno 
pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni 
od prejema pošte.

10. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnje-
ne bodo vse vloge:

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-
čen v 7. točki tega razpisa,
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– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-
stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije,

– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in poseb-

nih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne 
dokumentacije,

– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril 
za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za pre-
veritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 
osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na na-
slov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 
Murska Sobota.

Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki 
je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na 
dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovni-
ku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno 
vložena pritožba se zavrže.

11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Mur-
ska Sobota, vsak delovni dan.

12. Dodatne informacije
Dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu 

vsak dan od 8. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer 
pri Darji Kadiš:

– tel. 02/525-16-30
– e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0026/2021-3(620) Ob-1601/21
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 31/21) Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2021 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska 

Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v na-
daljevanju MOMS).

2. Predmet javnega razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih 

projektov (v nadaljevanju projekti), ki jih bodo prijavitelji 
izvajali v letu 2021 na področju kulture na območju Me-
stne občine Murska Sobota.

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na 
naslednjih področjih:

– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno 

v 2 sklopa:
– raznovrstni kulturni projekti s področij javnega 

razpisa,
– mednarodni kulturni projekti s področja sodob-

nega plesa.

3. Namen in cilj javnega razpisa: namen javnega 
razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne pro-
jekte, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe 
ter spodbujali aktivnosti na področju kulture, katerih 
realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje ra-
zvoja kulture v MOMS. Cilj javnega razpisa je podpreti 
projekte na področju kulture v letu 2021, ki se bodo 
izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost 
kulture v MOMS.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali 
druge organizacije na področju kulture ter organizacije 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kultu-
re) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo 
ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje 
profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in 
posredovanjem javnih kulturnih dobrin,

– pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične 
osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,

– projekti vezani na MOMS.
Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obvezno-

sti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz 
proračuna MOMS,

– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavlje-
nega projekta,

– prijavitelj lahko z istim projektom kandidira samo 
na en javni razpis v MOMS,

– da se na povabilo MOMS brezplačno vključi v pro-
mocijske aktivnosti, ki jih organizira MOMS,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo 
projekte, ki bodo izvajani v letu 2021. Če prijavitelj pri-
pravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prija-
vitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do MOMS,
– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravi-
čenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.

6. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev name-

njenih za predmet razpisa je 22.000,00 EUR. Sred-
stva so predvidena v proračunu MOMS na proračunski 
postavki 18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih 
društev in ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi ne-
profitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Te-
koči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in 
storitve.
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MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnihkoli posledic razveljavi, razdeli le določen del 
razpoložljivih sredstev ter v primeru nezadostnega šte-
vila prijaviteljev, prerazporedi sredstva iz enega sklopa 
v drugi sklop. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede 
na dejansko realizacijo v proračunu.

Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2021 sofi-
nancirala naslednje sklope kulturnih projektov:

Oznaka Razpisno področje Višina razpisanih sredstev v €
sklop 1 raznovrstni kulturni projekti 18.000,00
sklop 2 mednarodni kulturni projekti s področja sodobnega plesa 4.000,00
Skupaj: 22.000,00

7. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna po-

dročja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predlože-

nega projekta,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je 

bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhun-
sko, uspešno in odmevno,

– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-

jekta (kadrovska, tehniška in organizacijska usposoblje-
nost, realnost ciljev in izvedbe projekta),

– kontinuiteta in večletno izvajanje projekta,
– raven prijavljenega projekta dosega oziroma pre-

sega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2021.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2021. Skrajni rok 
za predložitev zahtevkov in poročil je 30. 10. 2021.

9. Razpisni rok: razpis je odprt od 12. 3. 2021 do 
12. 4. 2021.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis 

priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 

(vključno z izjavo),
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju pro-

jekta.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 

ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska 
Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob 
sredah od 8. do 15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na 
spletnih straneh MOMS www.murska-sobota.si.

11. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti 
s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni projekt 2021«.

Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov vlaga-
telja. V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis prija-
vlja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v ločeni 
kuverti z ustreznimi oznakami.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredo-
vati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elek-
tronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.

12. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopol-
njuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vlo-
ga: kulturni projekt 2021« z obvezno navedbo na katero 
vlogo se dopolnitev nanaša.

13. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog 
ter obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vlo-
ge predvidoma 14. aprila 2021. Če se zaradi števila 
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec 
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do-
polni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku 
vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izve-
dla strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenila in 
ovrednotila projekte glede na v razpisu določen namen 
in cilje ter kriterije, ki so določeni v razpisu in razpisni 
dokumentaciji.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na de-
jansko realizacijo v proračunu.

14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku 
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 
(Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@mur-
ska-sobota.si.

15. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati raz-
pisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0025/2021-3(620) Ob-1602/21
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – 
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urad no prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 31/21) Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2021 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska 

Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v na-
daljevanju MOMS).

2. Predmet javnega razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih 

programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini 
Murska Sobota, ki jih bodo izvajalci programov realizirali 
v letu 2021.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov 
v letu 2021 na naslednjih področjih:

– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti redno dejav-

nost oziroma program delovanja ljubiteljskih kulturnih 
društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delu-
jejo v MOMS.

Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev 
na področju kulture v letu 2021. MOMS bo sofinancirala 
stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, 
ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2021 na obmo-
čju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje 
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-

štva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program 
prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo 
drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sred-
stev po tem razpisu niso upravičene.

Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna 
društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru 
društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem 
na javnem razpisu:

– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;

– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega organa 

društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno leto.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo preverjala pravočasnost in popolnost vlog ter upravi-
čenost vlagateljev, glede na razpisne pogoje.

6. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost 
razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpi-
sa je 10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v pro-
računu MOMS za leto 2021 na proračunski postavki 

18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev, 
konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organiza-
cijam in ustanovam.

7. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor programov za vsa razpisna po-

dročja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predlože-

nega programa,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je 

bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhun-
sko, uspešno in odmevno,

– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-

grama (kadrovska, tehniška in organizacijska usposo-
bljenost, realnost ciljev in izvedbe programa),

– kontinuiteta in večletno izvajanje programa,
– število članov društva oziroma sekcije,
– raven prijavljenega programa dosega oziroma 

presega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
programi, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih programov za leto 2021.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2021. Zadnji rok 
za predložitev zahtevka in poročila je 1. 12. 2021.

9. Rok razpisa: razpis je odprt od 12. 3. 2021 do 
12. 4. 2021.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi programa na javni razpis 

priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju pro-

grama.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 

na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh 
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

11. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti ku-
verti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi 
2021 – dejavnost«.

Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov vla-
gatelja. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga za posamezni program se pošlje tudi v ele-
ktronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: dar-
ja.potocnik@murska-sobota.si.

12. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopol-
njuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna 
vloga: kulturni programi 2021 – dejavnost« z obvezno 
navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
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13. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog 
ter obveščanje o izidu

Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vlo-
ge predvidoma 13. aprila 2021. Če se zaradi števila 
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec 
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do-
polni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku 
vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.

Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog bo izve-
dla strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenila in 
ovrednotila projekte glede na v razpisu določen namen 
in cilje ter kriterije, ki so določeni v razpisu in razpisni 
dokumentaciji.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na de-
jansko realizacijo v proračunu.

14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za 
negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobo-
ta, telefon 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu 
darja.potocnik@murska-sobota.si.

15. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati raz-
pisa bodo objavljeni na spletnih straneh MOMS.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 671-0004/2021 Ob-1581/21

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o po-
stopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18), Od-
loka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 202/20) in Letnega programa športa v Občini 
Sevnica za leto 2021, Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v Občini Sevnica v letu 2021
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta 

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letne-
ga programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, 
št. 11/18; v nadaljevanju: odlok) in Letni program športa 
v Občini Sevnica za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ).

3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi 
oziroma vsebine:

– netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja 
otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšol-
skih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih 
otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna 
vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna 
rekreacija, šport starejših in šport invalidov;

– tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni 
šport in šport invalidov;

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev v športu;

– organiziranost v športu: delovanje športnih zvez 
in delovanje športnih društev;

– športne prireditve: rekreativne prireditve in rekre-
ativne občinske lige.

Upravičeni stroški so definirani v odloku za vsak 
program posebej.

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2021.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na izvajanje katerega programa se na-
našajo, mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek 
ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obvezno 
priložiti dokazilo o plačilu računa.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma 
prijavitelji na javni razpis

Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja dejav-
nosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– imajo sedež v občini,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis za izbor 

izvajalcev LPŠ,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske po-

goje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni 
kader za opravljanje dela v športu,

– v obsegu predpisanega števila udeležencev 
v vadbeni skupini po tem odloku morajo biti v netek-
movalne programe (prostočasna športna vzgoja otrok 
in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebni-
mi potrebami, športna rekreacija, šport starejših, šport 
invalidov) vključeni samo občani občine, v tekmovalne 
programe (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhun-
ski šport, šport invalidov) pa vsaj 70 % občanov občine, 
v nasprotnem primeru se program ne sofinancira,

– prijavljene programe izvajajo na območju občine,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 

evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih 
društev) ter evidenco o udeležencih programov,

– občini redno posredujejo letna vsebinska in fi-
nančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na pred-
pisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na 
izvajanje dejavnosti športa, in sicer najkasneje do 31. 1. 
za preteklo leto.

Javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih 
ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, ne morejo biti 
izvajalci letnega programa športa.

5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci 
športnih programov na območju Občine Sevnica:

– športna društva, ki so registrirana v Republiki 
Sloveniji in delujejo v Občini Sevnica;

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 
društva s sedežem v Občini Sevnica;

– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu in opravljajo nepridobitno dejavnost;

– zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid 
športnih delavcev po Zakonu o športu in samostojno 
opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno 
dejavnost;

– društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje 
dejavnosti v športu; društva upokojencev, ki so registri-
rana za opravljanje dejavnosti v športu.

Javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih 
ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, ne morejo biti 
izvajalci letnega programa športa.

6. Predvideni obseg sredstev za sofinanciranje pro-
gramov je 123.000,00 EUR, od tega za:
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1. NETEKMOVALNI ŠPORT 31.500,00 EUR
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih 

otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine, 
obštudijske športne dejavnosti)

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Šport invalidov
1.4. Športna rekreacija
1.5. Šport starejših
2. TEKMOVALNI ŠPORT 61.000,00 EUR
2.1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.2. Kakovostni šport
2.3. Šport invalidov
3. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU 11.000,00 EUR
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 10.500,00 EUR
4.1. Delovanje športnih zvez 4.500,00 EUR
4.2. Delovanje društev 6.000,00 EUR
5. ŠPORTNE PRIREDITVE 9.000,00 EUR
5.1. Rekreativne prireditve 4.000,00 EUR
5.2. Rekreativne občinske lige 5.000,00 EUR

7. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, 

ki se prvič prijavljajo na razpis),
– temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na 

razpis ozirom tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt).
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-

na sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno 16. 4. 2021 na naslov Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane ob-
vezno s priporočeno pošto najpozneje do 16. 4. 2021 
(datum poštnega žiga na dan 16. 4. 2021).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z ozna-
ko »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2021« 
na prednji strani ter obvezno naveden naziv in naslov 
prijavitelja ali opremljena z obrazcem za opremo kuver-
te. Prijave, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, 
bodo s sklepom zavržene.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom. Poši-
ljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh 
od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj vloge ne bo do-
polnil v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

10. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija, ime-
novana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela 
v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Od-
piranje ne bo javno.

11. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obvešče-

ni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Z izbra-
nimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

12. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
12. 3. 2021 do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si), sple-

tni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainteresirani 
jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

13. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Gra-
brijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
tel. 07/816-12-62 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabri-
jan@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 129-0001/2021 Ob-1582/21
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o pro-
računu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 202/20) in Pravilnika o sofinanciranju programov in 
projektov na področju socialnega in zdravstvenega var-
stva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15) Občina 
Sevnica objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov  

na področju socialnega in zdravstvenega varstva  
v Občini Sevnica v letu 2021

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

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasle-
dnjih programov in/ali projektov s področja

– socialnega varstva in
– zdravstvenega varstva.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-

nju programov na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva, so v skladu s predmetom in namenom razpisa 
ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinske-
ga proračuna.

Upravičeni stroški prijavljenega programa so:
– stroški dela za izvedbo programa: stroški nado-

mestil za delo (npr. podjemna pogodba, študentsko delo) 
in stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški),

– materialni stroški izvajanja programa (stroški 
oglaševanja, vabil, plakatov, stroški najema prostora in 
opreme za izvedbo programa),

– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stro-
škov).
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Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2021.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, 
projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se stro-
šek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obve-
zna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani iz 
drugih postavk, tekoči stroški društva (telefonija, elektri-
ka, komunalne storitve, računovodske storitve), stroški 
bivanja udeležencev programa.

Sredstva niso namenjena sofinanciranju:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot 

redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), 
za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,

– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev 
programa.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki:
– so pravne osebe s statusom društva, ustanove 

ali zavoda in so po Uredbi o standardni klasifikaciji de-
javnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirani 
za opravljanje dejavnosti socialno varstvo brez nasta-
nitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 
94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma imajo v svo-
jem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje 
na razpisnem področju,

– so registrirani in imajo dejavnost socialnega var-
stva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovi-
tvenih aktih,

– imajo sedež organizacije ali podružnico registri-
rano v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je 
program/projekt dejavnosti zastavljen tako, da aktivno 
vključuje najmanj šest občanov Občine Sevnica, ki se 
izkazuje z obvezno poimensko prilogo aktivnih članov.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša: 
25.000 EUR.

5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-
nik o sofinanciranju programov in projektov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica 
(Uradni list RS, št. 105/15).

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, 

ki se prvič prijavljajo na razpis),
– temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na 

razpis ozirom tisti, kateri so v zadnjem letu spreminjali 
akt).

Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancirata 
največ dva programa. V kolikor prijavitelj na razpis prija-
vi več kot dva programa, se izbereta tista dva, ki doseže-
ta najvišje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti pora-
bljena v letu 2021.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno 16. 4. 2021 na naslov Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane ob-
vezno s priporočeno pošto najpozneje do 16. 4. 2021 
(datum poštnega žiga na dan 16. 4. 2021).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – socialno in zdra-
vstveno varstvo za leto 2021« na prednji strani ter ob-
vezno naveden naziv in naslov prijavitelja ali opremljena 
z obrazcem za opremo kuverte. Prijave, ki ne bodo od-
dane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom. 
Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti 
v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj 
vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga zavr-
žena s sklepom.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo 
z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po zaklju-
čenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datu-
ma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju programov.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
12. 3. 2021 do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si). 
Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Gra-
brijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
tel. 07/816-12-62 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabri-
jan@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 610-0004/2021 Ob-1583/21
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 
50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Sevnica za 
leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20), Pravilnika o po-
stopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sev-
nica (Uradni list RS, št. 105/15) in Letnega programa 
kulture v Občini Sevnica za leto 2021, Občina Sevnica 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti  
v Občini Sevnica v letu 2021

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

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob-
čini Sevnica.

Sofinancirani bodo programi in projekti izvajalcev, 
ki delujejo na naslednjih področjih:

– glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– foto, video in filmska dejavnost.
Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo 

in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih po-
dročij.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-
nju programov in projektov na področju ljubiteljske kultur-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 36 / 12. 3. 2021 / Stran 613 

ne dejavnosti, so v skladu s predmetom in namenom raz-
pisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občin-
skega proračuna. Sofinancirali bomo naslednje vsebine:

– redno sistematično delovanje (vaje, režiser – av-
torske pogodbe …),

– organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (kon-
certi, predstave, razstave, projekcije in druge javne kul-
turne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki 
ga pripravlja in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in 
je v interesu širše družbene skupnosti (najem dvorane, 
ozvočenje …),

– udeležbo na tekmovanju (stroški prevoza celo-
tnega društva oziroma skupine društva – račun prevo-
znika, potni nalogi posameznih članov z obrazložitvijo, 
kotizacije),

– vzdrževanje opreme (za vzdrževanje in nakup 
oblačil, instrumentov, kostumov in scene, pranje in lika-
nje ljudskih noš, plesnih kostumov),

– založništvo (izdajanje knjig, literarnih revij, alma-
nahov zgoščenk …, ki se nanašajo na zgodovinsko in 
kulturno dediščino društva, kraja ali občine – 30 % upra-
vičenih stroškov),

– izobraževanje in strokovno usposabljanje – naj-
več dva člana za izobraževanje (kotizacije, prevoz),

– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stroš-
kov).

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2021.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, 
projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se stro-
šek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obve-
zna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani 
iz drugih postavk, tekoči stroški za poslovanje društva 
(računi za elektriko, telefonijo …), investicije v prostore 
ter vzdrževanje objektov, kjer se izvajajo kulturne dejav-
nosti, sofinanciranje dnevnic.

Predmet razpisa niso sredstva za investicijsko vzdr-
ževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih 
programov in projektov.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti:

– društva, registrirana za izvajanje programov na 
področju kulture,

– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za 

opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih 

ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.
Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– imajo sedež društva v Občini Sevnica,
– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo najmanj 

6 mesecev,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih 
aktivnosti,

– imajo zagotovljene redne vaje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članari-

ni in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih 

ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, stalno 
prebivališče v Občini Sevnica.

Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep 
pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi 
projekta oziroma programa.

S posameznim kulturnim programom oziroma pro-
jektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva 
iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu 
Občine Sevnica v tekočem letu.

4. Okvirna vrednost razpisa: 48.000,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-

nik o postopku in merilih za vrednotenje programov in 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinan-
cira Občina Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15) in je 
sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji, če se 

prijavitelj prvič prijavlja na razpis,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvar-

jalci na področju kulture),
– temeljni akt društva, če se prijavitelj prvič prijavlja 

na razpis oziroma tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali 
akt,

– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze 
(samo zveze).

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2021.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno 16. 4. 2021 na naslov Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane ob-
vezno s priporočeno pošto najpozneje do 16. 4. 2021 
(datum poštnega žiga na dan 16. 4. 2021).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z ozna-
ko »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne 
programe in projekte 2021« na prednji strani ter obve-
zno naveden naziv in naslov prijavitelja ali opremljena 
z obrazcem za opremo kuverte. Prijave, ki ne bodo od-
dane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom. 
Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti 
v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj 
vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga zavr-
žena s sklepom.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo 
z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem 
zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-

ščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja prijav. 
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinan-
ciranju programov.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
12. 3. 2021 do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si in 
na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainte-
resirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Gra-
brijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
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tel. 07/816-12-62 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabri-
jan@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 610-0005/2021 Ob-1584/21

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o pro-
računu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 202/20) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih 
programov in projektov ter programov za mlade v Obči-
ni Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15), Občina Sevnica 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in projektov ter programov za mlade  
v Občini Sevnica v letu 2021

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

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mla-
dinskih programov in projektov ter programov za mlade 
v Občini Sevnica.

Sofinancirali se bodo mladinski programi in projekti, 
ki so namenjeni krepitvi in širitvi vrednot prostovoljnega 
dela in dela med mladimi, spodbujanju osebne avtono-
mije mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju in 
uresničevanju njihovega interesa, in sicer predvsem:

– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgo-
je, izobraževanja in usposabljanja za večje kompetence 
mladih,

– spodbujanju delovnih navad, prostovoljstva, soli-
darnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih,

– spodbujanju zdravega, aktivnega načina življenja 
mladih,

– dvigu kakovosti življenja in aktivnemu preživljanju 
prostega časa otrok in mladine,

– spodbujanju in razvijanju raziskovalnega, inova-
tivnega in ustvarjalnega dela,

– vključevanju mladih z manj priložnostmi, spodbu-
janju javnega dialoga o družbenih vprašanjih ter aktivni 
participaciji mladih pri upravljanju družbe,

– dejavnosti med šolskimi počitnicami,
– osveščanju in spremljanju drugačnosti, zmanj-

ševanju diskriminacije in socialne izključenosti mladih 
ter preprečevanju nasilja med mladimi in nad mladimi,

– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in 
društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Občini 
Sevnica.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-
nju mladinskih programov in projektov ter programov za 
mlade, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter 
niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega 
proračuna. Zraven sodijo tudi pogostitve (20 % od odo-
brenih upravičenih stroškov).

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2021.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, 
projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se stro-
šek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obve-
zna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani 
iz drugih postavk, tekoči stroški za poslovanje društva 

(računi za elektriko, telefonijo, komunalne storitve, ra-
čunovodske storitve), sofinanciranje dnevnic, kilometrin 
in honorarjev članov društev, investicije v prostore ter 
vzdrževanje objektov in opreme.

Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski 
programi in projekti, programi za mlade, ki imajo naravo:

– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izo-
braževanja,

– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru 
ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
ziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanje odvisnikov v skupnost za zdravljenje 

odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj 

znanstvenega značaja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 

javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na programe in projek-

te, ki so predmet sofinanciranja pravilnika, pri čemer se 
štejejo za nosilce ali uporabnike programov in projektov 
otroci in mladi v starosti do 29 let;

– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je pravi-
loma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejav-
nosti, za katero se prijavljajo;

– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo vsaj 
6 mesecev in imajo sedež v Občini Sevnica;

– imajo materialne, prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti;

– so v izvajanje dejavnosti izvajalca aktivno vključe-
ni otroci in mladi iz območja Občine Sevnica;

– uveljavljajo programsko zasnovo, ki se odraža 
v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi 
oziroma programi;

– organizacije (razen pravnih oseb iz devete alineje 
tega člena) za izvajanje programa zagotovijo najmanj 
10 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno 
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, delež javnih 
sredstev iz drugih in pričakovano sofinanciranje;

– pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupno-
sti študentov in druge pravne osebe, ki se sofinancira-
jo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, 
za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50 % delež 
sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano 
finančno konstrukcijo.

Občinska resorna zveza mladinskih društev in or-
ganizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/progra-
ma, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa 
zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa.

4. Okvirna vrednost razpisa za leto 2021: 
15.000,00 EUR.

5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-
nik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 
ter programov za mlade iz proračuna Občine Sevnica 
(Uradni list RS, št. 105/15).

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (prija-

vitelji, ki se prvič prijavljajo),
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze 

(samo zveze),
– temeljni akt društva (prijavitelji, ki se prvič prija-

vljajo oziroma tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt).



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 36 / 12. 3. 2021 / Stran 615 

Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancira naj-
več tri programe. V kolikor prijavitelj na razpis prijavi 
več kot tri programe, se izberejo tisti trije, ki dosežejo 
najvišje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti pora-
bljena v letu 2021.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 16. 4. 2021.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
16. 4. 2021) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – Mladina 2021« 
na prednji strani ter obvezno naveden naziv in naslov 
prijavitelja ali opremljena z obrazcem za opremo kuver-
te. Prijave, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, 
bodo s sklepom zavržene.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. 
Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj 
dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če 
pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo 
vloga s sklepom zavržena.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Obči-
ne Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna 
po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju programov.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
12. 3. 2021 do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in 
na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainte-
resirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Gra-
brijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 
tel. 07/816-12-62 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabri-
jan@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 602-0007/2020-3 Ob-1605/21

Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 
74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno 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 na pod-
lagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje 
programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Šenčur 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) Občina 
Šenčur objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 

programa predšolske vzgoje in varstva  
v Občini Šenčur

1. Naziv in naslov koncendenta: Občina Šenčur, 
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.

2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Koncesija se bo podelila za izvajanje programa pred-

šolske vzgoje in varstva, in sicer najmanj deveturnega 
dnevnega programa za otroke prvega in drugega staro-
stnega obdobja, skupaj v obsegu do največ 4 oddelke.

Koncesija se podeli za:
– tri oddelke prvega starostnega obdobja;
– en oddelek drugega starostnega obdobja.
3. Območje izvajanja koncesije: koncesija se pode-

ljuje za celotno območje Občine Šenčur.
4. Čas, za katerega se podeljuje koncesija in zače-

tek izvajanja dejavnosti
Koncesija se bo podelila za določen čas, in sicer za 

obdobje največ pet let od pričetka izvajanja koncesije. Kon-
cesionar lahko prične z izvajanjem dejavnost s 1. 9. 2021, 
to je s pričetkom šolskega leta 2021/2022 oziroma mora 
pričeti z izvajanjem dejavnosti najkasneje do 31. 12. 2021.

Koncedent si pridružuje pravico do predčasnega 
odstopa od koncesijske pogodbe, v kolikor situacija na 
področju predšolske vzgoje v občini ne narekuje več 
potreb po izvajanju koncesijske dejavnosti za celotno 
razpisano obdobje.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opra-
vljanje dejavnosti (za podelitev koncesije)

Na javni razpis se lahko prijavi zasebni vrtec, zaseb-
nik, drug zavod in druga pravna ali fizična oseba, ki izpol-
njuje pogoje po določilih Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o vrtcih, in sicer:

– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje in varstva;

– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (do-
kaz o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih progra-
mov predšolske vzgoje pri pristojnem ministrstvu);

– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Repu-
blike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti 
programa;

– zagotavlja opremljenost prostorov v skladu s pra-
vilnikom, ki določa normative in minimalne tehnične 
pogoje za prostor in opremo vrtca;

– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce 
v skladu z veljavno zakonodajo o kadrovskih normativih 
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;

– ima sprejet letni delovni načrt;
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program (mini-

malno 9 ur);
– bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgo-

je in varstva opravljal za ceno programa, ki jo določi 
Občinski svet Občine Šenčur;

– bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti do-
sledno upošteval določbe zakonskih in podzakonskih 
aktov ter občinskih aktov s področja predšolske vzgoje;

– kandidat mora najkasneje pred podpisom konce-
sije zavarovati objekt za objektivno odgovornost.

Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v na-
vodilih kandidatom za pripravo ponudbe.

6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja 

merila:
– ocena objekta, prostora in opreme;
– predlagana lastna cena programa, izdelana po 

veljavni metodologiji;
– število oddelkov v posameznem vrtcu oziroma na 

posamezni lokaciji.
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Podrobneje so merila opredeljena in ovrednotena 
v razpisni dokumentaciji.

7. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudniki za dodelitev koncesije morajo oddati pri-

javo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako »Jav-
ni razpis za podelitev koncesije za izvajanje progra-
ma predšolske vzgoje in varstva v Občini Šenčur – ne 
odpiraj«. Na kuverti mora biti označen tudi naziv in 
naslov ponudnika.

Kandidati lahko oddajo prijavo v sprejemni pisarni 
Občine Šenčur v času uradnih ur ali jo pošljejo po po-
šti na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 
Šenčur.

Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki 
bodo oddane osebno v sprejemni pisarni ali bodo pri-
spele po pošti najkasneje do dne 14. 4. 2021 do 10. ure.

8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo 14. 4. 2021 ob 

16. uri v sejni sobi Občine Šenčur. Odpiranje ponudb 
bo javno, vodila pa ga bo tričlanska komisija, imenovana 
s strani župana. Na odpiranju bodo lahko prisotni ponu-
dniki, bodisi zakoniti zastopniki ali prokuristi ponudnika 
ali od njiju pooblaščena oseba, ki se mora na odpiranju 
ponudb izkazati s pooblastilom.

Komisija bo podrobno pregledala prispele ponudbe 
najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za prijavo na 
javni razpis.

9. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, 
ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe

Odločbo o podelitvi koncesije na podlagi predloga 
pristojne strokovne komisije za pregled in presojo pri-
spelih ponudb podeli direktor občinske uprave. Izbrani 
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom 
Občine Šenčur.

Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnju-
je predpisane pogoje, koncedent z njim sklene konce-
sijsko pogodbo.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani Občine Šenčur www.sencur.si, ponudniki pa jo 
lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Šenčur, 
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.

Informacije se lahko dobijo pri javnem uslužbencu 
Anžetu Kavčič, tel. 04/25-19-117, elektronska pošta: 
anze.kavcic@sencur.si.

Občina Šenčur

Št. 122-89/2020-7(403010) Ob-1622/21
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševa-

nje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zago-
tavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 76/15, 52/17, 
64/18, 68/19, 16/21), izdajam

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja programa  

brezplačnih prevozov za starejše in invalide  
v Mestni občini Kranj

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje iz-
vajanja programa brezplačnih prevozov za starejše in 
invalide v Mestni občini Kranj, za obdobje 48 mesecev.

Pod besedo starejši se smatra socialno ogrože-
ne občanke in občane v Mestni občini Kranj, starejše 
osebe od 65 let (tudi mlajše upokojenske osebe), ki so 
prejemnice denarne socialne pomoči, nizkih pokojnin 
oziroma varstvenega dodatka. Pod besedo invalidi se 

smatra socialno ogrožene občanke in občane v Mestni 
občini Kranj, osebe, ki so gluhe in gluhoneme, slepe in 
slabovidne in težje gibalno sposobne (bergle, hojca), ki 
so prejemnice denarne socialne pomoči, nizkih pokojnin 
oziroma varstvenega dodatka.

2. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna 
Mestne občine Kranj sofinancirala izvajanje programa 
brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Mestni 
občini Kranj, za obdobje 48 mesecev.

3. Javni razpis za izvajanje storitev programa za 
brezplačne prevoze za starejše in invalide v MOK se 
razpisuje za obdobje 48 mesecev. Sredstva se zagoto-
vijo v višini 4.750,00 EUR z DDV na 12 mesecev, torej 
19.000,00 EUR z DDV, na 48 mesecev.

4. Na javni razpis za sofinanciranje izvajanja pro-
grama brezplačnih prevozov za starejše in invalide 
v Mestni občini Kranj, se lahko prijavi nevladna orga-
nizacija po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 21/18). Za prijavitelje ne štejejo sub jekti po 
Zakonu o gospodarskih družbah.

5. Prijavitelj iz prejšnjega člena mora izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– registriran mora biti kot nevladna organizacija 
po Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, 
št. 21/18),

– predložiti potrebne dokumente, in sicer odločba 
ali sklep o registraciji (potrdilo o vpisu v register), obve-
stilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti statističnega 
urada RS in statut ali akt o ustanovitvi,

– delovati mora najmanj šest mesecev, pri tem 
mora biti iz odločbe o ustanovitvi organizacije razvidno, 
da je bil ustanovljen najmanj šest mesecev pred podano 
prijavo na ta razpis,

– zagotavljati mora prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za uresničitev izvajanja programa 
v Mestni občini Kranj,

– ima za izvajanje programa brezplačnih prevozov 
za starejše in invalide v MOK zagotovljena lastna sred-
stva v višini najmanj 20 odstotkov vrednosti prijavljene-
ga programa (med lastna sredstva se štejejo donacije, 
sredstva prejeta iz naslova dohodnine za financiranje 
splošno koristnih namenov, članarine, plačane participa-
cije in prispevki za udeležbo v programu, ovrednoteno 
prostovoljsko delo ipd.),

– izvajati mora dejavnost za katero je registriran 
oziroma ima določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem 
temeljnem aktu organizacije na področju socialnega 
varstva,

– do datuma vložitve prijave na razpis mora imeti po-
ravnane vse zapadle obveznosti do Mestne občine Kranj.

Program javnega razpisa mora izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:

– izvaja se lahko samo za starejše in invalide, soci-
alno ogrožene občanke in občane s stalnim bivališčem 
v Mestni občini Kranj,

– pripravljen mora biti v skladu s kodeksom etičnih 
načel v socialnem varstvu,

– imeti mora postavljene jasne cilje, ki so v skladu 
s predmetom javnega razpisa in izhajajo iz potreb upo-
rabnikov,

– izvajati se mora preko celega leta, in sicer mini-
malno deset mesecev v letu (v kolikor ga iz razloga višje 
sile ni mogoče izvajati, se obdobje višje sile šteje kot 
obdobje izvajanja programa),

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezulta-
tov razpisa na spletni strani Mestne občine Kranj, skla-
dno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja 
in o varstvu osebnih podatkov.
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6. Prijavitelj zagotavlja izvajanje programa brez-
plačnih prevozov za starejše in invalide v Mestni ob-
čini Kranj, ki nimajo možnosti do lastnega prevoza ali 
prevoza s strani druge osebe (v nadaljevanju uporab-
niki). Ciljna skupina uporabnikov so starejši in invalidi, 
ki so socialno ogrožene občanke in občani v Mestni 
občini Kranj, ki sami ne vozijo, nimajo pomoči svojcev 
in imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sred-
stvi. Starejši, socialno ogrožene občanke in občani 
v Mestni občini Kranj so osebe starejše od 65 let (tudi 
mlajše upokojenske osebe), ki so prejemnice denarne 
socialne pomoči, nizkih pokojnin oziroma varstvenega 
dodatka. Invalidi, socialno ogrožene občanke in občani 
v Mestni občini Kranj, so osebe, ki so gluhe in gluhone-
me, slepe in slabovidne in težje gibalno sposobne (ber-
gle, hojca), ki so prejemnice denarne socialne pomoči, 
nizkih pokojnin oziroma varstvenega dodatka. Slepi in 
slabovidni in težje gibalno sposobni morajo imeti s se-
boj spremljevalca. Program izvajanja prevozov starej-
ših in invalidov v Mestni občini Kranj izvajajo vozniki 
prostovoljci in za premike drugih invalidskih oseb, niso 
strokovno usposobljeni.

7. Program brezplačnih prevozov za starejše in 
invalide v Mestni občini Kranj se praviloma izvaja na 
območju Mestne občine Kranj, vključno z lokacijama 
Splošne bolnišnice Jesenice in Univerzitetnega klinič-
nega centra Ljub ljana, ob delavnikih, od ponedeljka do 
petka, predvidoma med 9. in 17.30.

Izvajanje programa brezplačnih prevozov se opra-
vlja za potrebe:

– obiska zdravnika (tudi lokaciji Splošne bolnišnice 
Jesenice in Univerzitetnega kliničnega centra Ljub ljana),

– obiska lekarne,
– obiska javnih ustanov (Center za socialno delo, 

Upravna enota, Mestna občina, pošta, banka ipd.),

– nujnega obiska trgovine (v primeru prostega pre-
voza in največ enkrat mesečno),

– prevoza na pokopališče (v primeru prostega pre-
voza in največ enkrat mesečno),

– obiska dnevnih centrov za starejše in drugih med-
generacijskih središč oziroma programov za starejše,

– drugih nujnih storitev potrebnih za ohranjanje 
zdravja.

8. Prijavitelj mora za izvajanje programa brezplač-
nih prevozov za starejše in invalide v Mestni občini Kranj 
zagotavljati:

– organizacijo in sledenje prevozov ter izdelavo 
statističnih poročil,

– kontinuirano izvajanje prevozov (vozilo oziroma 
po potrebi več vozil, vzdrževanje, stroške goriva, vinjet 
in prostovoljne voznike zagotovi Mestna občina Kranj),

– promocijo programa brezplačnih prevozov,
– izobraževanje za prostovoljce,
– telefonsko številko, dosegljivo uporabnikom, na-

ročnikom brezplačnih prevozov preko lastne vstopne 
točke oziroma klicnega centra.

9. Opredelitev proračunske postavke, na kateri 
bodo predvidena sredstva za izvedbo javnega razpisa: 
postavka: 150218 Brezplačni prevozi za starejše in inva-
lide, podkontu 402199 Drugi splošni materiali in storitve.

10. Upravičeni stroški so:
– stroški, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni 

razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega 
programa,

– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi 
ter podprti z dokazili,

– niso in ne bodo financirani s strani drugih sofi-
nancerjev.

11. Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbra-
la predlagane programe na podlagi naslednjih kriterijev:

Št. Kriterij Točke
1. Prijavljen program izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Mestni občini Kranj 

v celoti ustreza kriterijem javnega razpisa, ima jasno izdelan celoten potek izvajanja storitve, 
in sicer imajo program za sledenje prevozov, izdelavo statističnih poročil ipd.
Da 30
Delno 10
Ne 5

2. Prijavitelj ima za izvajanje predvidena lastna sredstva v višini:
do 20 odstotkov vrednosti programa (pogoj)
do 50 odstotkov 10
več kot 50 odstotkov 15

3. Predvideni stroški izvajanja storitve na mesec znašajo
(v primeru, da so plače zaposlenih, usposabljanja prostovoljcev, telefonska številka)

 do 400,00 EUR z DDV 15
več kot 400,00 in do 600,00 EUR z DDV 5
več kot 600,00 EUR z DDV 1

4. Reference – prijavitelj ima izkušnje z izvajanjem prevozov starejših in invalidov ali drugih ranljivih 
skupin 
Da 10
Ne 0

Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. V kolikor 

prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni 
pri ocenjevanju in Komisija za vrednotenje sofinancira-
nja izvajanja programa brezplačnih prevozov za starejše 
in invalide v Mestni občini Kranj, zgoraj navedenih krite-

rijev ne bo mogla uporabiti (določenega podatka ali na-
vedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu kriteriju prijavitelj 
dobil nič točk. Najvišje možno število točk programa je 
70 točk. S sredstvi javnega razpisa se financira upravi-
čenec, ki je prejel največ točk med vsemi ocenjevanimi. 
V primeru, da imata dva prijavitelja enako število točk, 



Stran 618 / Št. 36 / 12. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

se izbere prijavitelja, ki ima nižje stroške izvajanja pro-
grama.

12. Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na 
spletni strani Mestne občine Kranj, na naslovu www.
kranj.si, dne 12. 3. 2021. Rok za vložitev vlog je 29. 3. 
2021. Razpis se prične 12. 3. 2021 in zaključi 29. 3. 
2021. Prijavitelji morajo vlogo oddati v slovenskem je-
ziku. Prijavitelji morajo oddati vloge v Sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj, najkasneje do vključno 29. 3. 2021 
(velja datum sprejemne pisarne), ali priporočeno po po-
šti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna 
občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj – izvajanje 
programa za brezplačne prevoze starejših in invalidov«; 
na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden 
polni naziv in naslov prijavitelja, in sicer najkasneje do 
vključno 29. 3. 2021 (velja datum poštnega žiga) ali od-
dati v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj). Oddaja 
vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in 
kriteriji razpisa. Prijave, ki bodo nepravilno označene 
ali vložene na drug način, kot določa ta točka javnega 
razpisa, ne bodo obravnavane.

13. Vloge, prispele na javni razpis, do izteka prijav-
nega roka, odpre Komisija za vrednotenje sofinanciranja 
izvajanja programa brezplačnih prevozov za starejše in 
invalide (v nadaljnjem besedilu: Komisija), imenovana 
s sklepom župana Mestne občine Kranj, z dne 9. 2. 
2021, ki o tem sestavi zapisnik. Odpiranje vlog, bo naj-
kasneje v osmih dneh od izteka roka za oddajo vlog in 
ne bo javno. Odpirajo se samo kuverte, ki so dostavljene 
v roku, pravilno izpolnjene in označene ter vsebujejo 
vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so predlože-
ne. Na podlagi ugotovitev zapisnika, direktor mestne 
uprave oziroma od njega pooblaščena oseba, izda sklep 
o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali so jih vložile 
neupravičene osebe. Komisija prijavitelja, čigar vloga 
je pravočasna, vendar nepopolna, glede izpolnjevanja 
pogojev tega javnega razpisa, v roku 8 dni od odpiranja 
vlog, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog 
je 15 dni od prejema poziva. Če prijavitelj vloge v nave-
denem roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže. Zoper 
sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni po 
prejemu sklepa, vloži pritožbo, o kateri odloča župan 
Mestne občine Kranj.

14. Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog 
izvede Komisija na podlagi kriterijev iz tega razpisa. 
Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda po-
polnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik. 
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog pre-
jemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani 
komisije. Komisija po izvedenem ocenjevanju vlog pri-
pravi predlog sofinanciranja in poročilo. Direktor mestne 
uprave oziroma od njega pooblaščena oseba izda od-
ločbo za sofinanciranje programa izbranemu izvajalcu. 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma 
obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh po sprejeti 
končni odločitvi. Zoper odločbo je možna pritožba v roku 
8 dni od prejemna odločbe, o kateri odloči župan Mestne 
občine Kranj.

Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju 
odločbo o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe.

Če se izbrani vlagatelj v roku osmih dni od prejema 
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za 
sofinanciranje izvajanja programa za brezplačne prevo-
ze za starejše in invalide v Mestni občini Kranj in javni 
razpis se ponovi.

V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevanja 
vlog ugotovljeno, da je prijavitelj navedel netočne po-
datke, bo vloga s sklepom zavržena.

Glede preostalih vprašanj, ki niso posebej oprede-
ljena, se uporablja Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije.

15. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na 
voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si 
ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. V besedi-
lu javnega razpisa in besedilu kriterijev, po katerih se 
bo posamezni program točkoval, so uporabljeni izrazi, 
zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške.

16. Informacije v zvezi z javnim razpisom zaintere-
sirani vlagatelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za 
družbene dejavnosti, pri višji svetovalki, Maji Pritekelj 
Brus, in sicer v času uradnih ur po tel. 04/23-73-371 ali 
po elektronski pošti maja.pritekelj@kranj.si.

Rok za oddajo vlog programov je ponedeljek, 29. 3. 
2021. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega 
razpisa in razpisne dokumentacije.

Mestna občina Kranj
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Javne dražbe

Št. 450-1/2021-DI Ob-1611/21
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana sporoča, da bo na 
podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18) v sredo 7. 4. 2021 izvedel

javno dražbo
rabljenih službenih vozil

Celotna razpisna dokumentacija in vse podrobnejše 
informacije glede javne dražbe so objavljene na spletni 
strani ZZZS, pod rubriko »NOVOSTI«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Št. 100-5/2021/2 Ob-1557/21
Svet zavoda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, 

Trg svobode 42, 8290 Sevnica, na podlagi sklepa 8. re-
dne seje Sveta zavoda, ki je bila 25. 2. 2021, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati splošne in posebne, z zakonom predpisane 
pogoje.

Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju izo-
brazbenih in drugih pogojev priložiti k prijavi še potrdilo 
iz kazenske evidence oziroma potrdilo iz evidence izbri-
sanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedota-
kljivost, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku, 
in program vodenja šole.

Od kandidata se pričakuje, da ima pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje šole.

Poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je 
zaželeno, da kandidati priložijo kratek življenjepis z na-
vedbo dosedanjih delovnih izkušenj.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
5 let. Delovno razmerje z imenovanim kandidatom se 
sklene za določen čas, za čas mandata, ki traja 5 let. 
V kolikor bo izbran prijavljen kandidat, ki je že zaposlen 
v šoli, bo sprejet za opravljanje funkcije ravnatelja za 
mandatno dobo petih let, s tem da ohrani že sklenjeno 
delovno razmerje za nedoločen čas.

Predvideni začetek dela bo dne 28. 8. 2021.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola 
Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica, 
z oznako »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.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica

 Ob-1559/21
Svet zavoda Osnovne šole Martina Krpana, Ga-

šperšičeva ulica 10, 1000 Ljub ljana, je na 2. seji 18. 2. 
2021 sprejel sklep za razpis delovnega mesta

ravnatelja/ice

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

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

Predvideni začetek dela bo: 1. 7. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.

Razpisi delovnih mest

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazni-
va dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 14 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 
Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljub ljana, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.

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/e v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole
Martina Krpana, Ljub ljana

Št. 1000-0002/2021-1 Ob-1562/21
Svet zavoda Vrtca Mengeš, Šolska ulica 12, 

1234 Mengeš, razpisuje na podlagi 48. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
ZOFVI (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) prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-
telja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske in poseb-
ne pogoje skladno s 53. členom Zakona 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, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J; v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidati/-ke morajo:
– izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega 

delavca,
– imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju,
– imeti naziv svetnik ali svetovalec, oziroma naj-

manj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki 

nima opravljenega ravnateljskega izpita, mora pa si ga 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Kandidati/-ke morajo imeti vodstvene, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Za ravnatelja lahko kandidira tudi tisti kandidat/ka, 
ki izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI.

Izbrani/-a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2021.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu in opra-

vljenem strokovnem izpitu (morajo biti overjena);
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega deja-
nja zoper spolno nedotakljivost;
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– program vodenja zavoda;
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj.
Pisno prijavo pošljite v 8 dneh od dneva obja-

ve razpisa v zaprti ovojnici, s pripisom »Za razpis 
ravnatelja/-ice« na naslov: Svet zavoda Vrtec Mengeš, 
Šolska ulica 12, 1234 Mengeš.

Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka. Nepopolne 
vloge bodo izločene.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem roku.
Sveta zavoda Vrtca Mengeš

 Ob-1563/21
Svet zavoda Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilir-

ska Bistrica, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska Bistrica, na 
podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 3. seji Sveta zavoda 
Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, dne 
25. 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, 
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 na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje za-
voda. 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 zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi 
razpisa. Kandidat mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Prijavo z dokazili kandidat pošlje na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Antona Žniderešiča Ilirska Bi-
strica, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska Bistrica, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica

Št. 110-11/2021-1/ZH Ob-1565/21
Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 3/07, 57/12 s spremembami), 33. 
in 34. člena Statuta Doma starejših Rakičan ter sklepa 
Sveta zavoda z dne 26. 2. 2021, Svet zavoda Doma 
starejših Rakičan razpisuje delovno mesto

direktorja

1. Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Svet Doma starejših Rakičan objavlja javni razpis 
za delovno mesto direktorja Doma starejših Rakičan za 
5 letno mandatno obdobje 2021–2026.

3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnju-
jejo pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o soci-
alnem varstvu.

4. Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazo-
vati s pisnimi listinami, ki jih priložijo k prijavi.

5. Kandidati morajo poleg zahtevanih listin iz toč-
ke 4, predložiti kratek življenjepis, ter program dela za 
mandatno obdobje.

6. Kandidati morajo poslati prijave s prilogami in 
dokazili v pisni obliki v roku 10 dni po njegovi objavi. 
Prepozno prispelih in nepopolnih vlog Svet zavoda ne 
bo obravnaval.

7. Kandidati morajo poslati prijave z vsemi dokazili 
po pošti v zaprti ovojnici, na naslov: Svet zavoda DS Ra-
kičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota, 
s pripisom »razpis za direktorja – ne odpiraj«. Kandidati 
bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Svet zavoda »Dom starejših Rakičan«

 Ob-1566/21

Svet zavoda Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, 
Knežak 147a, 6253 Knežak, razpisuje na podlagi sklepa 
Sveta zavoda št. I/7 z dne 23. 2. 2021, 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, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: 
ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela je 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 stro-
kovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, opra-
vljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju (vsaj 5 let), potrdilo o nekaznovanosti, 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, 
potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva deja-
nja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po 
objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na naslov: Svet zavoda 
Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147a, 
6253 Knežak, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja 
– ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis 
z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.

Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni 
v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka za prijavo s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet Osnovne šole
Toneta Tomšiča Knežak



Stran 622 / Št. 36 / 12. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 1693/2021 Ob-1569/21

Na podlagi sklepa 14. seje Sveta zavoda Dijaški in 
študentski dom Novo mesto z dne 23. 2. 2021 razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja (m/ž)

Za ravnatelja Dijaškega in študentskega doma 
Novo mesto je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in 
naprej), in sicer:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziro-
ma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali svetoval-
nega delavca v dijaškem in študentskem domu in ima 
opravljen strokovni izpit (98. člen ZOFVI in Pravilnik 
o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih stro-
kovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domo-
vih – Uradni list RS, št. 10/04),

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet 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 me-
secev in zoper njega ne teče kazenski postopek za taka 
kazniva dejanja,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja 
Dijaškega in študentskega doma Novo mesto.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
5 let. Nastop dela 1. 9. 2021.

Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence, 
potrdilom iz evidence izbrisanih oseb za kazniva deja-
nja zoper spolno nedotakljivost in potrdilom sodišča, da 
zoper njih ne teče kazenski postopek, pošljejo v zaprti 
ovojnici z oznako »za razpis ravnatelja« in naslovijo na 
naslov: Svet Dijaškega in študentskega doma Novo 
mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.

Rok za oddajo vloge je 8 dni od dneva po dnevu 
objave tega razpisa.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Prepozno vložene in nepopolne vloge bodo izloče-
ne iz postopka in zavržene.

Dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo 
biti originalna ali overjene kopije originalov.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Sveta zavoda Dijaški in študentski dom

Novo mesto

 Ob-1570/21

Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, 
Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče, na podlagi 3. skle-
pa, ki je bil sprejet na 6. seji sveta zavoda 2. 3. 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, 
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 na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 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:

– izobrazba,
– naziv,
– opravljen strokovni izpit,
– opravljen ravnateljski izpit (kandidat/-ka lahko 

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

– delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju (izpis 
obdobij zavarovanj ZPIZ-a),

– potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje (ob oddaji prijave ne sme biti starejše 
od 30 dni),

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 
30 dni),

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za 
pravosodje (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 
30 dni),

– kratek življenjepis,
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, Šolska 
ulica 11, 1315 Velike Lašče, z oznako »Prijava na raz-
pis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje.

Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo uvr-
ščene v izbirni postopek.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja
Velike Lašče

Št. 900-1/2020-3 Ob-1573/21
Svet zavoda Osnovne šole Središče ob Dravi, Slo-

venska cesta 22, 2277 Središče ob Dravi, na podlagi 
sklepa, sprejetega na 3. redni seji, ki je bila 4. 3. 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, 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/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2021.
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Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice 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 zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni 
v kazenskem postopku, in potrdilo iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) 
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Središče ob Dravi, Slovenska 
cesta 22, 2277 Središče ob Dravi, s pripisom »Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

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

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

Svet zavoda Osnovne šole Središče ob Dravi

 Ob-1574/21

Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodniko-
va 3, 3320 Velenje, na osnovi seje, ki je bila 3. 3. 2021, 
in sklepa o razpisu, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)

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, 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).

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

Predvideni začetek dela je 16. 8. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo delovnih izkušenj v vzgoji in izo-

braževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-

ce Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost – ne sme biti starej-
še 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 vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi 
kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v zaprti 
ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa v Uradnem listu 
RS na naslov: Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, 

Vodnikova 3, 3320 Velenje, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje

 Ob-1579/21
Svet zavoda Osnovne šole Velika Dolina, Velika 

Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem, na podlagi 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

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

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2021. Izbrani 
kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.

Pisno prijavo z originalnimi ali overjenimi dokazili 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazilo o izobraz-
bi, izjavo oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj 
pet let v vzgoji in izobraževanju), dokazilo o nazivu (na-
ziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv 
mentor), dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, do-
kazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka 
lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si 
ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer 
mu/ji preneha mandat po zakonu).

Poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, 
mora kantidat/ka prijavi priložiti še potrdilo o nekaznova-
nosti oziroma izpis iz kazenske evidence (izda ga Ministr-
stvo za pravosodje RS), potrdilo sodišča, da kandidat/ka 
ni v kazenskem postopku (izda ga krajevno pristojno 
okrajno sodišče), pisno izjavo, da pri katerem koli drugem 
sodišču zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek 
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, razvojni 
program šole, vizijo šole in kratek življenjepis.

Potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekazno-
vanosti in pristojnega sodišča o nepričetem kazenskem 
postopku v skladu s 107.a členom ZOVFI ne sme biti 
starejše od 8 dni.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev in z zgoraj navedenimi prilogami kandidati/ke 
pošljejo v zaprti ovojnici v roku 15 dni od objave tega 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Velika 
Dolina, Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem, 
s pripisom »Razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Velika Dolina

Št. 013-1/2021-8 Ob-1580/21
Svet zavoda Osnovne šole Col, Col 35, 5273 Col, 

razpisuje na podlagi sklepa Sveta šole z dne 4. 3. 2021, 
delovno mesto

ravnatelja (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
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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, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: 
ZOFVI).

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

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 zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdi-
lo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) 
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Col, Col 35, 5273 
Col, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

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

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet zavoda Osnovne šole Col

Su KS 84/2021-2 Ob-1587/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

2 prosti mesti okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Krškem

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev 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. čle-
nu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– 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 po-
stopku, 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: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som 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 iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva 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 prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško 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.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-1588/21
Svet zavoda Osnovne šole Lava Celje, Pucova 7, 

3000 Celje, 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, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15 na 
podlagi 4. redne seje Sveta zavoda z dne 24. 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, 
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: U1-269/12, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr.).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje zavoda. Predvideni začetek dela bo 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 pri-
jave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem 
izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz 
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kazenske evidence o nekaznovanosti, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih 
oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje zaradi namena 
varstva otrok in mladoletnikov in ob oddaji vloge ni sta-
rejše od 30 dni) pošljite priporočeno v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Lava, Pucova 7, 
3000 Celje, z oznako »Prijava na razpis za ravnate-
lja«. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o iz-
biri prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Lava Celje

Št. 97/2021 Ob-1592/21

Svet Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica je na podla-
gi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) na 5. seji sveta 
zavoda dne 25. 2. 2021 soglasno sprejel Sklep o razpisu 
delovnega mesta

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. 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12, 57/12, 47/15, 
46/16, 49/16, 25/17).

Za ravnatelja/-ico javnega vrtca je lahko 
imenovan/-a, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja/-ico 
ali svetovalnega/-o delavca/-ko, ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv sve-
tnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor 
in opravljen ravnateljski izpit, oziroma ga bo pridobil 
najpozneje v enem letu po začetku mandata.

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje vrtca. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 
mandatno dobo 5 let. Predviden začetek dela je 1. 9. 
2021.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– potrdilo o strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-

ce 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 Ministr-
stva 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,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,

pošljite v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis 
ravnatelja/-ice« v 8 dneh po objavi tega razpisa na 
naslov: Svet zavoda Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bi-
strica, Rozmanova ulica 25 d, 6250 Ilirska Bistrica. 
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenova-
nju v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica

 Ob-1593/21

Na podlagi sklepa z dne 25. 2. 2021 Svet zavoda 
Glasbene šole Domžale, Ljub ljanska cesta 61, 1230 
Domžale, 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, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/-e 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 stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazen-
skem postopku ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite 
v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glas-
bene šole Domžale, Ljub ljanska cesta 61, 1230 Domžale, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.

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

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

Svet zavoda Glasbene šole Domžale

 Ob-1594/21

Svet zavoda Osnovne šole Ludvika Pliberška Ma-
ribor na podlagi sklepa številka 6, ki je bil sprejet 4. 3. 
2021 na 19. sestanku Sveta Osnovne šole Ludvika Pli-
berška Maribor, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-
lja/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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj).

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

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice 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/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (v pri-



Stran 626 / Št. 36 / 12. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

meru, da kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih 
oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) po-
šljite s programom vodenja zavoda za mandatno obdo-
bje in kratkim življenjepisom v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška 
Maribor, Lackova cesta 4, 2000 Maribor, z oznako »Pri-
java na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda
Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor

 Ob-1595/21
Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – 
ZNOrg) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod 
Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (Ura-
dni list RS, št. 48/05), s spremembami in dopolnitvami, 
svet zavoda objavlja razpis za prosto delovno mesto

direktor JZ (m/ž)
(šifra delovnega mesta: B017880)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno 
mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa-
jo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi 
(prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prej-
šnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja),

– najmanj štiri leta vodstvenih delovnih izkušenj,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vsaj enem od 

področij dejavnosti zavoda in tri leta delovnih izkušenj 
na področju projektnega managementa,

– najmanj višja raven (B2) znanja angleškega je-
zika, po Skupnem evropskem referenčnem okvirju za 
jezike (CEFR).

Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti tudi 
strategijo zavoda za mandatno obdobje.

Mandat direktorja traja 5 let. Direktor je lahko po 
izteku te dobe ponovno imenovan.

Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu 
sveta zavoda njegov predsednik.

Opis del in nalog delovnega mesta:
– organizira in vodi poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– odgovoren za zakonitost dela zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in inve-

sticijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vpra-

šanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, 

ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega za-
voda,

– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih 

organov,

– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s pred-
pisi,

– odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega raz-
merja,

– izvaja pristojnosti s področja disciplinske in od-
škodninske odgovornosti delavcev,

– imenuje občasne ali stalne delovne skupine za 
izvedbo določenih nalog,

– izdajanje pisnih pooblastil delavcu, ki ga nadome-
šča, v času njegove odsotnosti,

– in druge naloge, določene z zakonom in drugi-
mi predpisi.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata in fotokopijo dokazila o izpolnje-

vanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, v kateri mora 
biti navedena stopnja/raven izobrazbe ter leto in ustano-
va, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2. Življenjepis z opisom zahtevanih vodstvenih de-
lovnih izkušenj, najmanj tremi leti delovnih izkušenj na 
vsaj enem od področij dejavnosti zavoda in tremi leti 
delovnih izkušenj na področju projektnega managemen-
ta, pri čemer mora kandidat priložiti ustrezna dokazila, 
ki to potrjujejo.

3. Dokazilo o izkazovanju ravni znanja angleškega 
jezika v skladu s pogoji tega razpisa.

4. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

V kolikor izjave iz druge in tretje alineje 4. točke 
kandidat ne bo podal, mora v vlogi predložiti soglasje, 
ki delodajalcu omogoča pridobitev navedenih podatkov 
iz uradnih evidenc.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznava-
njem delovanja javnih zavodov.

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg for-
malne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, 
ki jih je pridobil.

Postopek izbire kandidata bo izvedel svet zavoda, 
in sicer na podlagi javnega razpisa ter po predhodno 
pridobljenem soglasju ustanoviteljice. V kolikor soglasje 
iz prejšnjega odstavka ni podano v roku 60 dni, se šteje, 
da je mnenje pozitivno.

Po pridobitvi navedenega soglasja ali po poteku 
roka za njegovo pridobitev, svet zavoda imenuje direk-
torja javnega zavoda.

Svet zavoda je dolžan obvestiti kandidate o izboru 
v tridesetih dneh po zaključku javnega razpisa.

Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je 
lahko ponovno imenovan. Na podlagi akta o imenovanju 
direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu 
sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktor-
jem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata 
petih let.

Delavca, ki je bil pred imenovanjem v funkcijo di-
rektorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po 
prenehanju funkcije premesti v skladu s sistematizacijo 
delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto, 
ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpol-
njuje predpisane pogoje.

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo naj-
kasneje do 22. 3. 2021 v zaprti ovojnici z označbo: »za 
javno objavo – Direktor JZ« na naslov: Zavod Ivana 
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Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška 
cesta 9, 1360 Vrhnika.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pra-
vočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer 
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko 
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na ele-
ktronski naslov: info@zavod-cankar.si, pri čemer veljav-
nost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obve-
ščeni najkasneje v tridesetih dneh po zaključenem po-
stopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko prido-
bite pri Barbari Kovačič na tel. 01/750-66-30.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kan-
didat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot 
nevtralen tako za ženske kot moške.

Svet Zavoda Ivana Cankarja  
za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Št. 013-6/2021 Ob-1597/21
Svet zavoda OŠ Slivnica pri Celju, Gorica pri Sliv-

nici 61, 3263 Gorica pri Slivnici, na podlagi 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 
49/16 – popr. 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 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

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

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:

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

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-

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

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku
pošljite v 12 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Slivnica pri Celju, Gorica pri Sliv-
nici 61, 3263 Gorica pri Slivnici, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet šole OŠ Slivnica pri Celju

 Ob-1603/21
Na podlagi sklepa Sveta vrtca Otona Župančiča 

Maribor, ki je bil sprejet na 13. seji sveta dne 3. 3. 2021, 
Svet vrtca Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, 
2000 Maribor razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
V skladu s prvim odstavkom 53. člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 
Odl:US:U-I-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj, v nadaljnjem besedilu ZOFVI) mora kan-
didat za ravnatelja javnega vrtca izpolnjevati pogoje za 
vzgojitelja ali svetovalnega delavca.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca 
Otona Župančiča Maribor ter 5 let delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja pol-
ni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 
5 let. Predviden začetek dela bo 1. 11. 2021.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih po-
gojev, (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokov-
nem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (že opravljen 
ravnateljski izpit ali pridobljen najkasneje v enem letu po 
začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraže-
vanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za 
pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za ka-
zniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva 
za pravosodje – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni), 
pošljite v 12 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet vrtca 
Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, 2000 Maribor, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi predložiti tudi program vo-
denja Vrtca za mandatno obdobje.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet vrtca Otona Župančiča Maribor

 Ob-1608/21
Na 3. izredni seji z dne 4. 3. 2021 je Svet zavoda 

Osnovne šole Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370 
Logatec sprejel sklep o razpisu prostega delovnega me-
sta ravnatelja OŠ Tabor Logatec. V skladu s sprejetim 
sklepom se razpisuje delovno mesto

ravnatelja osnovne šole
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (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).

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

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2021. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. 
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Za čas 
mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi 
na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (overjeno ali originalno),
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec 

oziroma najmanj pet let naziv mentor),
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– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ozi-

roma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku man-
data, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),

– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let 
v vzgoji in izobraževanju),

– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za 
pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od konč-
nega roka za oddajo prijav,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravno-
močna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od 
končnega roka za oddajo prijav,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva 
za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od konč-
nega roka za oddajo prijav,

– program vodenja šole za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkuš-

njami,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

svojih osebnih podatkov, a izključno z namenom in 
v zvezi s postopkom imenovanja.

Pisne prijave pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na 
naslov OŠ Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, Logatec, 
s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije, na spletnih straneh Občine Logatec in na spletni 
strani Osnovne šole Tabor Logatec.

Svet zavoda Osnovne šole Tabor Logatec

Št. 900-1/2021-2 Ob-1610/21
Svet zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cer-

knica, Partizanska cesta 9, 1380 Cerknica, na podlagi 
sklepa seje sveta zavoda, z dne 4. 3. 2021, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan kdor:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D in 47/15) ali

– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D in 47/15) ali

– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni 
list RS, št. 64/01) ali

– izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list 
RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
5 let. Predvideni začetek dela je 15. 10. 2021.

Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja 
zavoda in kratek življenjepis.

Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in 

potrdila sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski 
postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja« in naslovijo na naslov Glasbena 
šola Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9, 1380 
Cerknica, v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Nepopolne vloge bodo izločene.
V razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 

spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Sveta zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča 

Cerknica

 Ob-1612/21
Svet Andragoškega centra Republike Slovenije, 

Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljub ljana, v skladu z 9. in 
10. členom Odloka o ustanovitvi Andragoškega centra 
Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91-1, 12/99 in 76/08) ter 
15., 16., 21. in 22. člena Statuta Andragoškega centra 
Republike Slovenije razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandi-

dat/ka, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, 
izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo (oziroma druga bo-
lonjska stopnja po KLASIUS-u)

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-
nih ali vodilnih delovnih mestih

– je strokovnjak s področja izobraževanja, kar do-
kazuje z javno objavljenimi deli in drugimi strokovnimi 
dosežki na tem področju

– izkazuje znanje najmanj enega svetovnega jezika
– izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.
Za znanje najmanj enega svetovnega jezika se 

upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali drug 
tuj jezik, ki se uporablja v državah EU ali drugih razvitej-
ših državah sveta.

Pisne prijave morajo vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome
– kratek življenjepis
– dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj
– dokazilo o znanju tujega jezika
– potrdilo o nekaznovanosti
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku ozi-

roma zoper njo ni vložena obtožba
– zamisel/program razvoja zavoda v prihodnjih šti-

rih letih.
Direktorja/direktorico se imenuje za dobo štirih let.
Direktorja/direktorico imenuje svet Andragoškega 

centra Republike Slovenije, k imenovanju daje soglasje 
Vlada Republike Slovenije.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev ter dokument z zamislijo/programom razvoja 
zavoda v prihodnjih štirih letih naj kandidati pošljejo 
v zaprtih ovojnicah v petnajstih dneh po objavi na na-
slov: Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska 
cesta 134a, 1000 Ljub ljana, z oznako »Ne odpiraj – pri-
java na razpis za direktorja/direktorico«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v tridesetih dneh 
po zaključenem postopku izbire kandidata.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za mandatno ob-
dobje štirih let.

Svet Andragoškega centra Republike Slovenije
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Št. 0144-2/2021/5 Ob-1571/21
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 
1000 Ljub ljana, na podlagi 18., 19. in 20. člena Zako-
na o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21, v nadaljnjem be-
sedilu: ZZRZI), 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Mreže izva-
jalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do 
2027, ki jo je sprejel minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti dne 10. 8. 2020 (v nadalj-
njem besedilu: Mreža 2021–2027) in popravka Mreže 
2021–2027 z dne 7. 10. 2020, objavlja

javni natečaj
za podelitev koncesije in izbor strokovnega tima  
za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije  

za obdobje od 2021 do 2027 za Območno službo 
Zavoda Republike Slovenije  

za zaposlovanje Velenje
Dne 16. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS, 

št. 145/20 objavljen Javni natečaj za podelitev koncesij 
in izbor strokovnih timov za izvajanje storitev zaposlitve-
ne rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027. Ob za-
ključku navedenega javnega natečaja je bilo ugotovlje-
no, da za Območno službo Zavoda Republike Slovenije 
za zaposlovanje Velenje izvajanje storitev zaposlitvene 
rehabilitacije v skladu z Mrežo 2021–2027 ni v celoti po-
krito, zato se za to območno službo Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje izvede Javni natečaj za po-
delitev koncesije in izbor strokovnega tima za izvajanje 
storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 
do 2027 za Območno službo Zavoda Republike Sloveni-
je za zaposlovanje Velenje (v nadaljnjem besedilu: javni 
natečaj) v manjkajočem obsegu.

Zaposlitveno rehabilitacijo lahko izvajajo strokovni 
timi izvajalcev, ki so javni zavodi ter druge pravne ali fi-
zične osebe. Slednji morajo skladno z določbami ZZRZI 
za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije pridobiti koncesi-
jo po tem javnem natečaju.

1. Naročnik – koncedent: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega natečaja in izbor strokovnega 
tima za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije: predmet jav-
nega natečaja je podelitev koncesije in izbor strokovnega 
tima za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za 
obdobje od 2021 do vključno 2027 za Območno službo 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Velenje.

3. Predmet koncesije: predmet koncesije je izva-
janje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki se izvajajo 
s ciljem, da se osebe iz ciljne skupine usposobijo za 
ustrezno delo, se zaposlijo, zaposlitev zadržijo in v njej 
napredujejo ali spremenijo svojo poklicno kariero. Stori-
tve zaposlitvene rehabilitacije, ki jih v 15. členu oprede-
ljuje ZZRZI, izvajajo strokovni timi izvajalcev zaposlitve-
ne rehabilitacije v skladu s sprejetimi standardi storitev 
zaposlitvene rehabilitacije.

Druge objave

4. Ciljna skupina: ciljna skupina javnega natečaja 
so osebe, ki so v postopku pridobitve statusa invalida in 
invalidi, ki jim je priznana pravica do zaposlitvene reha-
bilitacije, ter osebe v postopku pridobitve pravice do po-
klicne rehabilitacije (v nadaljnjem besedilu: uporabniki). 
V skladu z Mrežo 2021–2027 so uporabniki opredeljeni 
v naslednje ciljne skupine invalidov: slepe in slabovidne 
osebe, gluhe in naglušne osebe, osebe s težavami 
v duševnem zdravju in vse ostale osebe, ki potrebujejo 
storitve zaposlitvene rehabilitacije.

5. Strokovna tima zaposlitvene rehabilitacije
Glede na ciljne skupine invalidov je možno obliko-

vati naslednja strokovna tima zaposlitvene rehabilitacije:
– strokovni tim za ciljni skupini oseb s težavami 

v duševnem zdravju in vseh ostalih oseb, ki potrebujejo 
storitve zaposlitvene rehabilitacije (v nadaljnjem bese-
dilu: strokovni tim TDZ in O) ali

– razširjen strokovni tim za ciljni skupini oseb s te-
žavami v duševnem zdravju in vseh ostalih oseb, ki po-
trebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije (v nadalj-
njem besedilu: razširjen strokovni tim TDZ in O).

6. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-
cesija: koncesija se razpisuje za območje Območne 
službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 
Velenje (v nadaljnjem besedilu: OS ZRSZ Velenje). Stro-
kovni tim izvajalca, ki bo izvajal storitve zaposlitvene 
rehabilitacije za OS ZRSZ Velenje bo izbran tako, da 
bo pokrito to področje v obsegu 0,6 strokovnega tima, 
in sicer za ciljno skupino oseb s težavami v duševnem 
zdravju in vseh ostalih oseb, ki potrebujejo storitve za-
poslitvene rehabilitacije (v nadaljnjem besedilu: ciljna 
skupina TDZ in O).

7. Čas trajanja razpisane koncesije: koncesija bo 
podeljena za obdobje od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2027.

8. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati javni zavodi ter 
druge pravne ali fizične osebe

8.1. Javni zavodi morajo imeti v temeljnem aktu 
opredeljeno dejavnost izvajanja storitev zaposlitvene re-
habilitacije. Fizične osebe in pravne osebe, ki niso javni 
zavodi, pa morajo biti registrirane v Republiki Sloveniji 
v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedi-
lu: Uredba) pod N78 Zaposlovalne dejavnosti ali P85.5 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
ali Q88 Socialno varstvo brez nastanitve.

8.2. Imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve zapadle do vključno zadnjega dne v mese-
cu pred vložitvijo ponudbe na javni natečaj.

8.3. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali likvidacije in niso prenehali poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.

8.4. Zagotavljajo strokovni tim zaposlitvene reha-
bilitacije za ciljni skupini invalidov s strokovnimi delavci 
v skladu z 9. členom ZZRZI in v skladu z določili Mreže 
2021–2027:

a. Strokovni delavci so delavci z univerzitetno, vi-
soko oziroma višjo strokovno izobrazbo medicinske, 
pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali dru-
ge ustrezne usmeritve in znanji s področja rehabilitaci-
je, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi 
s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposa-
bljanjem.
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b. Strokovni delavci imajo vsaj tri leta delovnih izku-
šenj na področju zaposlitvene rehabilitacije ali sorodnih 
področjih in reference za delo s ciljno skupino invalidov.

c. V strokovnem timu sta vsaj dva strokovna de-
lavca, ki nista zdravnika, specialista medicine dela, 
prometa in športa ali zdravnika, specialista psihiatrije, 
usposobljena za delo z osebami s težavami v dušev-
nem zdravju.

d. Obseg zaposlitve oziroma dela strokovnega de-
lavca v strokovnem timu, ki ni zdravnik, specialist medi-
cine dela, prometa in športa, zdravnik, specialist psihia-
trije, je najmanj 10 ur na teden.

e. V strokovnem timu mora biti strokovni delavec, ki 
je psiholog in strokovni delavec, ki je delovni terapevt.

f. Strokovni tim TDZ in O je sestavljen iz najmanj 
petih različnih strokovnih delavcev: štirje strokovni de-
lavci s strokovno izobrazbo v skladu z 9. členom ZZRZI 
in ena četrtina (0,25) zdravnika, specialista medicine 
dela, prometa in športa. Največ je lahko v strokovnem 
timu sedem različnih oseb.

g. Razširjen strokovni tim TDZ in O je sestavljen 
iz najmanj šestih različnih strokovnih delavcev: štirje 
strokovni delavci s strokovno izobrazbo v skladu z 9. čle-
nom ZZRZI in ena četrtina (0,25) zdravnika, specialista 
medicine dela, prometa in športa ter 0,15 zdravnika, 
specialista psihiatrije. Največ je lahko v strokovnem timu 
devet različnih oseb.

h. Strokovni tim lahko prijavijo le v obsegu 0,6.
i. Opredelijo vlogo in naloge vodje strokovnega 

tima, vlogo in naloge strokovnega tima pri izvajanju 
posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije z upora-
bo metod, tehnik, učnih in drugih pripomočkov (vključ-
no z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij) 
glede na ciljni skupini invalidov, za katere bodo izvajali 
storitve zaposlitvene rehabilitacije ter vlogo in naloge 
pri izvajanju podpornih storitev za zaposlene invalide 
z odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi.

8.5. Zagotavljajo prostore za izvajanje storitev za-
poslitvene rehabilitacije, ki so v času izvajanja storitev 
zaposlitvene rehabilitacije ustrezno ločeni od drugih pro-
gramov. Lokacija prostorov mora biti dostopna in pove-
zana z javnimi prometnimi sredstvi.

8.6. Izkazujejo izkušnje na področju rehabilitacije, 
usposabljanja ali zaposlovanja z vsaj enim realiziranim 
programom na področju rehabilitacije, usposabljanja ali 
zaposlovanja.

8.7. Izkazujejo seznam delodajalcev, pri katerih so 
od 1. 1. 2014 do vključno decembra 2020 vsako leto 
realizirali vsaj eno usposabljanje ali zaposlitev oseb iz 
ciljne skupine javnega natečaja.

8.8. Izkazujejo ustrezno projekcijo finančnega po-
slovanja za prijavljen strokovni tim za leta od 1. 6. 2021 
do vključno 31. 12. 2027, ki je skladen z vrsto in obse-
gom prijavljenega strokovnega tima.

8.9. V zadnjih 24 mesecih pred oddajo ponudbe 
pravna oseba, z njo povezana druga pravna oseba ali 
fizična oseba, ni kršila pogodbenih obveznosti, financira-
nih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti.

9. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene 
rehabilitacije

Javni zavodi in druge pravne ter fizične osebe mo-
rajo k ponudbi priložiti:

9.1. javni zavodi priložijo fotokopijo prve strani te-
meljnega akta in fotokopijo izvlečka temeljnega akta, iz 
katerega je razvidno, da imajo opredeljeno dejavnost 
izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije, druge prav-
ne ter fizične osebe priložijo fotokopijo prve strani te-

meljnega akta in fotokopijo izvlečka temeljnega akta, iz 
katerega je razvidno, da so registrirani v skladu z Ured-
bo pod N78 Zaposlovalne dejavnosti ali P85.5 Drugo 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali Q88 
Socialno varstvo brez nastanitve;

9.2. fotokopije dokazil o izobrazbi strokovnih delav-
cev prijavljenega strokovnega tima;

9.3. fotokopije dokazil o znanjih strokovnih delavcev 
prijavljenega strokovnega tima s področja rehabilitaci-
je, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljena 
s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposa-
bljanjem;

9.4. fotokopije dokazil o vsaj treh letih delovnih iz-
kušenj prijavljenih strokovnih delavcev strokovnega tima 
na področju rehabilitacije ali zaposlovanja ali invalidske-
ga varstva ali na sorodnih področjih;

9.5. fotokopije dokazil o referencah strokovnih de-
lavcev prijavljenega strokovnega tima za delo s ciljnimi 
skupinami TDZ in O, za katere bodo izvajali storitve 
zaposlitvene rehabilitacije;

9.6. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave 
o nameravani zaposlitvi strokovnih delavcev prijavlje-
nega strokovnega tima, ki morajo vsebovati vse sesta-
vine v skladu z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 
81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in so podpisane s strani 
bodočega delodajalca in delavca (strokovnega delav-
ca strokovnega tima) ali za strokovnega delavca, ki je 
zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa 
ter zdravnik, specialist psihiatrije, pa lahko priložijo tudi 
fotokopijo podjemne pogodbe, ki mora vsebovati sesta-
vine za podjemno pogodbo, ki jih predpisuje Obligacijski 
zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ali fo-
tokopijo pogodbe o poslovnem sodelovanju, iz katere 
je razvidna vsebina dela, ki je predmet tega javnega 
natečaja, če bodo v prijavljenem strokovnem timu so-
delovali po podjemni pogodbi ali pogodbi o poslovnem 
sodelovanju;

9.7. dokazila o razpolaganju s prostori, v katerih 
bo ponudnik izvajal storitve zaposlitvene rehabilitacije 
(fotokopije načrtov prostorov – tlorisi, ki so označeni 
na mestih, kjer se bo zaposlitvena rehabilitacija izvaja-
la, fotokopije pogodb o lastništvu, solastništvu oziroma 
najemu prostorov, fotokopije dokumentov o uporabnem 
dovoljenju prostorov, priložene fotografije vseh prosto-
rov, v katerih se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala in 
iz katerih je razviden dostop, vstop in uporabo prostorov 
za funkcionalno ovirane osebe ter fotografije parkirnih 
prostorov za invalide, če so le-ti zagotovljeni);

9.8. dokazila o izkušnjah ponudnika na področju re-
habilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva z reali-
ziranim vsaj enim programom na področju rehabilitacije, 
zaposlovanja ali invalidskega varstva (priložijo le ponu-
dniki, ki v obdobju od 2014 do vključno decembra 2020 
niso bili izvajalci zaposlitvene rehabilitacije);

9.9. seznam delodajalcev, pri katerih je ponudnik 
od 1. 1. 2014 do vključno decembra 2020 vsako leto 
realiziral vsaj eno usposabljanje ali zaposlitev oseb iz 
ciljne skupine javnega natečaja in ki vsebuje naslednje 
podatke: naslov delodajalca, kontaktna oseba delodajal-
ca, telefon, število realiziranih usposabljanj ali zaposlitev 
oseb iz ciljne skupine javnega natečaja in na katerih 
področjih dejavnosti so bila realizirana usposabljanja 
ali zaposlitve;

9.10. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe o kon-
cesiji (izpolnijo in parafirajo ponudniki, ki niso javni 
zavodi – obrazec št. 3) oziroma pogodbe o izvajanju 
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zaposlitvene rehabilitacije (izpolnijo in parafirajo javni 
zavodi – obrazec št. 4), ki je del razpisne dokumen-
tacije o izpolnjevanju pogojev in o sposobnosti za iz-
vajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje 
od 2021 do 2027 (v nadaljnjem besedilu: razpisna 
dokumentacija).

10. Merila za izbiro strokovnih timov ponudnikov
Formalno popolne ponudbe oziroma prijavljen stro-

kovni tim ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega 
natečaja, bo ocenila strokovna komisija v skladu z na-
slednjimi merili:

Merila za izbiro med ponudbami 
oziroma strokovnimi timi: Št. točk

1. Vrsta strokovnega tima 5
2. Usposobljenost strokovnih delavcev 18
3. Izkušnje ponudnika na področju 

rehabilitacije, usposabljanja
in zaposlovanja 8

4. Prepoznavnost v lokalnem okolju
z realiziranimi programi, aktivnostmi
s področja rehabilitacije, zaposlovanja
ali invalidskega varstva 4

5. Prostori za izvajanje zaposlitvene 
rehabilitacije 6

6. Izkaz uspeha 3
Skupaj maksimalno število točk: 44

Posamezno merilo bo vrednoteno z ustreznim šte-
vilom točk, ki so podrobneje opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

Prijavljen strokovni tim ponudnika bo strokovna ko-
misija posebej točkovala. Pri merilih 4 in 5 bo strokovna 
komisija točkovala vsako prijavljeno lokacijo strokovne-
ga tima posebej. Če bo več lokacij za prijavljeni strokov-
ni tim, bo strokovna komisija seštela vse točke, dobljene 
pri lokacijah, ter jih delila s številom lokacij.

Iz nadaljnje obravnave bo izločen oziroma ne bo 
izbran strokovni tim ponudnika, ki od možnih 44 točk ne 
bo dosegel vsaj 28 točk.

Strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel zadostno 
število točk, se bo nadaljnje obravnavalo. Če bosta dva 
ali več strokovnih timov dosegla zadostno število točk, 
bo izbran strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel več 
točk. V primeru, da bo več strokovnih timov doseglo 
enako število točk, bo izbran strokovni tim ponudnika, ki 
bo dosegel več točk pri merilu 2. V primeru enakega šte-
vila točk pri merilu 2, bo izbran strokovni tim ponudnika, 
ki bo dosegel več točk pri merilu 5. V primeru enakega 
števila točk tudi pri merilu 5, bo izbran strokovni tim po-
nudnika, ki bo dosegel več točk pri merilu 3.

11. Rok in način prijave na javni natečaj
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni nate-

čaj predložiti naročniku – koncendentu osebno ali pripo-
ročeno po pošti. Rok za oddajo ponudb je v ponedeljek, 
12. 4. 2021.

Ponudba mora biti oddana v papirnati in elektronski 
obliki (USB ključku) v skladu z razpisno dokumentacijo. 
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci in priloge, 
ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posame-
znem obrazcu ter so sestavni del ponudbe, in sicer:

– Obrazec št. 1: Izjave ponudnika o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev;

– Obrazec št. 2: Prijavni obrazec:
– Priloga št. 1: Podatki o strokovnem delavcu;
– Priloga št. 2: Podatki o strokovnem timu – TDZ 

in O (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki prijavljajo strokov-
ni tim TDZ in O);

– Priloga št. 3: Podatki o strokovnem timu – raz-
širjen TDZ in O (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki prija-
vljajo razširjen strokovni tim TDZ in O);

– Priloga št. 4: Prostori za izvajanje zaposlitvene 
rehabilitacije;

– Priloga št. 5: Projekcija finančnega poslovanja 
strokovnega tima;

– Obrazec št. 3: Vzorec pogodbe o koncesiji (izpol-
nijo in priložijo ponudniki, ki niso javni zavodi);

– Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o izvajanju zapo-
slitvene rehabilitacije (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki 
so javni zavodi);

– Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov 
od Finančne uprave Republike Slovenije;

– Obrazec št. 6: Označba ovojnice;
– Obrazec št. 7: Označba ovojnice – dopolnitev 

ponudbe (izpolnijo ponudniki, če prilagajo dopolnitev 
k ponudbi).

V elektronski obliki (USB ključku) se priloži le raz-
pisno dokumentacijo v word in excel dokumentih brez 
fotokopij dokazil.

Če ponudnik posluje z žigom, je le-ta obvezen 
povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru na 
mesta, določena za žig, vpiše: »Ne poslujemo z žigom«.

Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je 
zadnji dan roka za oddajo do 15. ure oddana v vložišču 
glavne Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana, 
pritličje ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot 
priporočena pošiljka oziroma, da je pošiljka opremljena 
z žigom in datumom zadnjega dneva roka za prijavo na 
javni natečaj.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni natečaj 
v zaprti ovojnici, na katero nalepijo izpolnjen obrazec 
št. 6 na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 
Ljub ljana.

Ponudnik se na javni natečaj lahko prijavi le z eno 
ponudbo, v kateri lahko prijavi le en strokovni tim za 
zaposlitveno rehabilitacijo. Ponudbo lahko le v času 
do poteka roka za predložitev ponudbe dopolnjuje ali 
spreminja. V primeru dopolnitve ponudbe mora biti le-ta 
označena enako kot ponudba, in sicer se za označitev 
uporabi obrazec št. 7.

Ponudba s prilogami mora biti v enakem zaporedju, 
kot izhaja iz javnega natečaja.

Ponudbo lahko odda pravna ali fizična oseba le 
samostojno. Če eno ponudbo pripravita skupaj dva po-
nudnika, strokovna komisija takšno ponudbo izloči iz 
nadaljnjega ocenjevanja.

Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe 
bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega po-
stopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne 
bodo predložene v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni na-
tečaj in obdobje financiranja: okvirna višina sredstev za 
financiranje 0,6 obsega strokovnega tima zaposlitvene 
rehabilitacije za predvideno obdobje od 1. 6. 2021 do 
31. 12. 2027 skupaj znaša 0,8 mio EUR. Sredstva se 
bodo zagotavljala iz Proračuna Republike Slovenije, 
proračunske postavke 3577 – Zaposlitvena rehabilitacija 
invalidov. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti bo financiralo del stroškov za delo 
strokovnega tima in del materialnih stroškov na način in 
v skladu z določili Mreže 2021–2027.

13. Odpiranje in rok za izbor strokovnega tima, 
izdajo odločbe o podelitvi koncesije in sklenitev kon-
cesijske pogodbe ter pogodbe o izvajanju zaposlitvene 
rehabilitacije
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Odpiranje ponudb bo v sredo, 15. 4. 2021, v pro-
storih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Direktorata za invalide, vojne veterane 
in žrtve vojnega nasilja, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub-
ljana. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Strokovna komisija bo po zaključenem odpiranju 
prispelih ponudb pregledala pravočasno prispele ponud-
be in po potrebi zahtevala njihovo dopolnitev. Ponudbe 
ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje javnega natečaja, bo 
ocenila v skladu z objavljenimi merili ter v roku 60 dni od 
prejema popolnih ponudb posredovala ministru, pristoj-
nem za invalidsko varstvo, poročilo o pregledu in oceni 
popolnih ponudb ter predlog za podelitev koncesije in 
izbor strokovnega tima za izvajanje storitev zaposlitvene 
rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027 za Območno 
službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 
Velenje.

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, bo izbrane-
mu ponudniku, razen javnemu zavodu, z odločbo podelil 
koncesijo. Zoper izdano odločbo o podeljeni koncesiji ni 
pritožbe. Po dokončnosti odločbe bo minister najkasneje 
v roku 30 dni ponudil koncesionarju v podpis koncesij-
sko pogodbo, s katero se bo uredilo medsebojno kon-
cesijsko razmerje.

Z javnim zavodom, katerih strokovni tim bo izbran, 
bo sklenjena pogodba o izvajanju zaposlitvene rehabi-
litacije.

14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo 

na spletišču državne uprave pod zbirko javnih objav 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-mozno-
sti/javne-objave/.

Dodatne informacije o javnem natečaju zainteresi-
rani lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: 
gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni natečaj za pode-
litev koncesije in izbor strokovnega tima za izvajanje 
storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 
do 2027 za Območno službo Zavoda Republike Slo-
venije za zaposlovanje Velenje in sklicem pod številko 
zadeve: 0144-2/2021. Odgovori na pogosto zastavljena 
vprašanja v zvezi z javnim natečajem bodo objavljeni 
na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-orga-
ni/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-za-
deve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je 
možno posredovati do vključno 7. 4. 2021.

Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-1589/21
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-

ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18 in 79/18) objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih 

premičnin (reševalno vozilo)
1) Prodajalec: Zdravstveni dom Logatec, Notranj-

ska cesta 2, 1370 Logatec, tel. 01/750-82-20, faks: 
01/750-82-22.

2) Predmet prodaje je naslednje vozilo: VW Tran-
sporter 2,5 TDi – 4M, leto izdelave 2011, datum prve 
registracije 30. 12. 2011, število prevoženih kilometrov 
297.597, motor je v odličnem stanju, saj je bil menjan 
pri 293.295 kilometrih, opis vozno, izhodiščna cena 
15.000 EUR.

Vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Ku-
pec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga št. 1), 
lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno naved-
bo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in priloge so 
dostopne na spletni strani prodajalca: www.zd-logatec.si.

3) Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil naj-
ugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru enakih 
ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O iz-
boru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka 
za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih po-
gajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral 
nobenega ponudnika.

4) Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe 
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogod-
be, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se 
varščina ne vrača.

5) Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je 
dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu 
pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom 
opreme, na transkacijski račun prodajalca pri UJP, 
št. SI56 0126 4603 0922 280. Položena varščina se 
všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena se-
stavina pravnega posla.

6) Višina varščine: pred odpiranjem ponudb morajo 
ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene 
na transkacijski račun pri UJP, št. SI56 0126 4603 0922 
280. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku tri-
deset dni, brez obresti.

7) Ogled vozila je možen na lokaciji prodajal-
ca, in sicer po predhodnem dogovoru na kontaktno 
št. 01/750-82-20.

8) Predložitev ponudb:
a) Pisno ponudbo je potrebno predložiti do 2. 3. 

2021 do 9. ure.
Ponudbo se označi: »Ponudba za nakup reševal-

nega vozila – Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjena priloga št. 1) je potrebno pri-

ložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbo: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 
1370 Logatec.

c) Veljavnost ponudbe: do 22. 3. 2021 oziroma do 
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb ime-
li enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval 
s pogajanji.

9) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpi-
ranje ponudb do dne 2. 3. 2021 ob 10. uri, v sejni sobi 
Zdravstvenega doma Logatec, II. nadstropje, Notranjska 
cesta 2, 1370 Logatec.

Zdravstveni dom Logatec
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Priloga št. 1

priloga št. 1 

PONUDBA ZA ODKUP VOZIL 

 

 

1. PODATKI O PONUDNIKU 

 

Ime, priimek oz. firma ponudnika ____________________________________________________ 

 

Naslov stalnega bivališča oz. sedež ponudnika _________________________________________ 

 

Davčna številk oz. ID za DDV ponudnika _______________________________________________ 

 

EMŠO oz. matična številka _________________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba __________________________________________________________________ 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe ___________________________________________________ 

 

Telefon ___________________________________________________________________________ 

 

Faks: ___________________________________________________________________________ 

 

Številka TRR‐ja z navedbo bank _______________________________________________________ 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe ____________________________________________________ 

 

 

Kraj in datum, ………………………………………..                Ponudnik: ………………………………………….. 

 

(Žig) 
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IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA 

 

 

Izjavljamo,  da  z  oddajo  ponudbe  potrjujemo,  da  v  celoti  sprejemamo  pogoje  javnega  razpisa  za 

zbiranje ponudb za prodajo reševalnega vozila, objavljenega v Uradnem listu RS, št. __________. 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum, ………………………………………..    Ponudnik: ……………………………………………… 

 

(Žig)  Podpis: ………………………………………………. 
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Ponudnik: 

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

PONUDBA 

 

Na  osnovi  javnega  razpisa  za  prodajo  rabljenega  reševalnega  vozila  po  postopku  javnega  zbiranja 

ponudb,  dajemo  naslednjo  ponudbo  za  reševalno  vozilo  VWTransporter  2,5  TDi  4M,  leto  izdelave 

2011 podajamo odkupno ceno ________________________________________EUR brez DDV. DDV 

se ne zaračunava, saj ZD Logatec ni zavezanec za DDV. 

 

 

Rok plačila kupnine je 8 dni od podpisa prodajne pogodbe.  

 

 

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z javnim razpisom. 

 

 

 

 

Kraj in datum,……………………………………………..    Ponudnik: …………………………………………………… 

 

 

            (Žig)   Podpis: ………………………………………………………... 
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 Ob-1567/21
Izdajatelj: RADIO NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Medij: RADIO NET FM.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin: preko radij-

ske frekvence 100,2 Mhz in 99,8 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki 

ima v njegovem premoženju najmanj 5 % delež kapitala 
ali najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih 
pravic: Stojan Auer, Osterčeva 7, 2000 Maribor.

Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne ose-
be, direktorja: Samo Krajnc, Letonjeva ulica 8, 2000 
Maribor.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 38144-5/2020/95 Ob-1607/21
Na podlagi četrtega odstavka 44. 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, 
30/19 – odl. US) direktorica Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije v zvezi s skle-
pom o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodeli-
tev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunika-
cijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih 
pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 
3600 MHz in 26 GHz (objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 191 z dne 18. 12. 2020), spremenjenim s sklepom 
o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa (obja-
vljenem v Uradnem listu RS, št. 3 z dne 8. 1. 2021) in 
s sklepom o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpi-
sa (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 5. 2. 
2021), objavlja, da bo pričetek javne dražbe dne 7. 4. 
2021 ob 9. uri, ter da bo javna dražba potekala v prosto-
rih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Repu-
blike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub ljana. Dražitelji bodo 
ponudbe oddajali v dražbeni sistem preko interneta.

Agencija za komunikacijska omrežja  
in storitve Republike Slovenije

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah
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Amortizacije

N 59/2021 Os-1456/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani na predlog Mar-
tina Kovača, Ulica Zore Ragancinove 1, Ljub ljana, ki 
ga zastopa odvetnik mag. Primuž Feguš iz Celja, teče 
nepravdni postopek za amortizacijo (razveljavitev) ze-
mljiškega pisma, in sicer zemljiškega pisma v vrednosti 
100.000,00 €, ki je bilo izstavljeno v skladu z notarskim 
zapisom opr. št. SV 412/12 z dne 14. 8. 2012, s katerim 
je ustanovitelj zemljiškega dolga obremenil solastniške 
deleže sledečih nepremičnin:

– solastniški delež do 1/6 nepremičnin, k.o. 1975 
Spodnje Pirniče, parceli 14/3 in 16,

– solastniški delež do 5000/10000 nepremičnine, 
k.o. 1738 Dravlje, parcela 1735/7,

– solastniški delež do 1/6 nepremičnine, k.o. 1738 
Dravlje, parcela 1735/4,

– solastniški delež do 1/2 nepremičnin, k.o. 13 Sta-
njevci, parcele 3/2, 156, 172, 433, 437, 438, 439, 498, 
513, 520, 537, 528, 542, 544, 554, 555, 558, 562, 570, 
571, 572, 585, 622/2, 629, 630/1, 630/2, 631, 634, 1339, 
1340, 1341, 1342, 1383, 1384, 1385, 1386, 1398, 1399, 
1581, 1582, 1583, 1584, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 
1647, 1657, 1679, 1865, 1866/2, 1921/2, 1937, 1948, 
1949, 1950, 1995/2, 2141, 2220, 2244, 2399, 2400, 
2401, 2582, 2583, 2587/1, 2587/2, 2823, 3608, 4047, 
4182 in 4737.

Sodišče določa 60 dnevni rok od objave tega oklica, 
v katerem morajo sodišču svoje pravice priglasiti upravi-
čenci iz navedene listine in v katerem se lahko ugovarja 
zoper predlog za razveljavitev listine. Sodišče poziva, 
da naj se v istem roku listina (zemljiško pismo) predloži 
sodišču. Če listina v navedenem roku ne bo predložena, 
bo razveljavljena.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 2. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 201/2020 Os-1337/21

Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi 
upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000 
(Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni 
urad Ljub ljana, Davčna ulica 1, Ljub ljana), Gregorči-
čeva ulica 20, Ljub ljana – dostava, ki jo zastopa zak. 
zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubi-
čeva ulica 2, Ljub ljana, zoper dolžnico Jedert Severino 
Struna, EMŠO 0501937506073, Kolberger Strasse 36, 
Mölln, Nemčija, zaradi izterjave 1.211,26 EUR s pp, 
sklenilo:

Dolžnici Jedert Severini Struna, Kolberger Stras-
se 36, 23879 Mölln, Nemčija, EMŠO: 0501937506073, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) 

Objave sodišč

v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v 
nadaljevanju: ZIZ), postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se določi odv. Zvone Ja-
než, Škrabčev trg 54, Ribnica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžnici 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 1. 2. 2021

III N 200/2020 Os-2216/20

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. 
III N 200/2020 z dne 5. 6. 2020 nasprotnemu ude-
ležencu Samirju Ožegoviću, neznanega prebivališča, 
postavilo začasno zastopnico, odvetnico Jelko Sajovic, 
Jezerska cesta 41, Kranj, na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena ZPP v zvezi z 42. členom ZNP-1.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 
udeleženca v nepravdnem postopku pred Okrožnim so-
diščem v Kranju III N 200/2020 vse dotlej, dokler naspro-
tni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma, dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 6. 2020

0956 I 1254/2020 Os-1058/21

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-
ski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, 
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljub ljana, 
proti dolžniku Gregorju Matko, EMŠO 1505978500518, 
Tržaška cesta 40, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
preživnine, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (ZPP) postavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nives 
Čurin Marinšek, Kolodvorska 7, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 1. 2021

0865 I 2380/2020 Os-1083/21

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Okrožno sodišče v Novem mestu, Računovod-
stvo (In 100/2013 OS Črnomelj), Jerebova 2, Novo 
mesto – dostava, proti dolžniku: Andi Žabkar, EMŠO 
1606968500952, Kotnikova ulica 21, Ljub ljana – dosta-
va, zaradi izterjave 4.000,00 EUR, sklenilo:

Dolžniku Andi Žabkar roj. 16. 6. 1968, sedaj nezna-
nega bivališča se v tem postopku postavi začasni zasto-
pnik – odvetnik Aleksandar Djodjević, Dalmatinova 2, 
1000, Ljub ljana, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, 
vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi-
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ta pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 1. 2021

IV D 1695/2019 Os-1340/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 

Ani Koprivc Osolnik v zapuščinski zadevi po pok. Raj-
ku Škrabi, roj. 27. 5. 1946, umrl 11. 4. 2019, nazadnje 
stanujoč Črna vas 372, Ljub ljana, državljanu Republike 
Slovenije, dediču Robertu Škrabi s sklepom z dne 5. 2. 
2021 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom Za-
kona o dedovanju, postavilo začasno zastopnico, odve-
tnico Marjeto Matjašič, Trdinova ulica 7, 1000 Ljub ljana, 
ker je navedeni dedič neznanega dejanskega prebivali-
šča in nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica bo Roberta Škrabo zastopala 
vse do takrat, dokler Robert Škraba ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler ne bo 
sodišče obveščeno, da mu je postavljen skrbnik.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 2. 2021

VL 107967/2020 Os-1463/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke 
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, ki jo za-
stopa odv. Nagode Gogala Katarina Lina – odvetnica, 
Robova cesta 6, Vrhnika, proti dolžniku: D & N transport, 
storitve d.o.o., Aškerčeva ulica 15, Celje; Dragan Božić, 
N. Lišnja BA, Prnjavor, ki ga zastopa zač. zast. mag. 
Cvetka Žirovnik – odvetnica, Ulica talcev 1, Maribor, 
zaradi izterjave 4.778,13 EUR, sklenilo:

Dolžniku Draganu Božić, N. Lišnja BA, Prnjavor se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi mag. Cvetka Ži-
rovnik – odvetnica, Ulica talcev 1, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 2. 2021

VL 89249/2020 Os-1528/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospo-
dar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna 
dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljub-
ljana, Tržaška cesta 42, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. 
zast. Karlo Česen, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartin-
ska cesta 130, Ljub ljana – dostava, proti dolžniku Dura-
ku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub ljana – dostava, ki 
ga zastopa zak. zast. Odvetniška družba Ferfolja, Lju-
bič, Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, Ljub ljana, po 
Mojca Lorenci Visinski – odvetnica, Verovškova ulica 55, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 421,29 EUR, sklenilo:

Začasni zastopnik odv. Dejan Ljubič, Slomškova 
ulica 17, Ljub ljana se razreši.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Mojca Lo-
renci Visinski, Verovškova ulica 55, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 2. 2021

VL 108239/2020 Os-1613/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-
venija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Odvetniška pisarna Lepoša d.o.o., p.p. 1252, 
Maribor – poštni predali, proti dolžniku Mehmedu Pe-
hlić, Trnovi BB, Velika Kladuša, ki ga zastopa zač. zast. 
Jure Lukančič – odvetnik, Nazorjeva ulica 12, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 2.500,43 EUR, sklenilo:

Dolžniku Mehmedu Pehlić, Trnovi BB, Velika Kladu-
ša se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Jure Lukančič 
– odvetnik, Nazorjeva ulica 12, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 3. 2021

N 97/2019-33 Os-1387/21
Okrajno sodišče v Novem mestu je v nepravdni 

zadevi predlagateljev: 1. Skupnost etažnih lastnikov 
stavbe na naslovu Grajski trg 40, Žužemberk, katere na 
podlagi 4. člena ZVEtL-1 zastopa upravnik Zarja d.o.o., 
Prešernov trg 5, Novo mesto, ki ga zastopa Monika 
Mežan, odvetnica iz Trebnjega, zoper nasprotne udele-
žence: 1. Alfredo Celdini, Via Galilei 8, 34170 Gorizia, 
Italija, 2. Loris Celdini tudi Crivellaro, Via Ulisse Dini 6, 
Padova, Italija, 3. Loreta Celdini tudi Zmoracchirllo, Via 
Ulisse Dini 6, Padova, Italija, 4. Skupnost etažnih la-
stnikov stavbe na naslovu Grajski trg 37, Žužemberk, 
5. Skupnost etažnih lastnikov stavbe na naslovu Grajski 
trg 38, Žužemberk, 6. Skupnost etažnih lastnikov stavbe 
na naslovu Grajski trg 39, Žužemberk, zaradi ugotovitve 
in določitve pripadajočega zemljišča k stavbi, dne 7. ja-
nuarja 2021 sklenilo:

Nasprotni udeleženki Loreti Celdini tudi Zmora-
cchirllo, Italija, se v tem postopku, na podlagi 5. točke 
drugega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi z 42. členom 
ZNP-1 in 3. členom ZVEtL-1, postavi začasno zastopni-
co odvetnico Majdo Štrasner, Jerebova ulica 4, Novo 
mesto, ki bo v tem postopku zastopala nasprotno ude-
leženko, vse dokler nasprotna udeleženka ali njen poo-
blaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
nasprotni udeleženki postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 1. 2021

P 109/2019 Os-3552/20
Okrajno sodišče na Ptuju je v pravdni zadevi tožeče 

stranke Peter Bedrač, Spolenakova ulica 21, Ptuj, ki ga 
zastopa odvetnik Marko Bobič iz Ljub ljane, zoper toženo 
stranko Condor Malta Limited, 13, Paolo Court, Ground 
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Floor, Giuseppe Cali Street, Ta 'Xbiex, TBX 1423, Mal-
ta, zaradi plačila 2.525,00 EUR s pripadki, ki se pri tem 
sodišču vodi pod opr. št. P 109/2019, na podlagi določil 
82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki 
Condor Malta Limited postavilo začasno zastopnico – 
odvetnico Urško Graj Gselman iz Ptuja.

Začasna zastopnica ima v postopku opr. št. 
P 109/2019 vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od 
dne postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 15. 12. 2020

N 14/2020 Os-1376/21

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je po so-
dnici mag. Metki Kramberger Wherry v nepravdni zade-
vi predlagatelja Altida d.o.o., Miklošičeva ulica 9, Celje, 
matična številka: 8394148000, ki ga zastopa David Ter-
žan, odvetnik v Celju, zoper nasprotnega udeleženca 
Davida Bauerfeld, Stöckenstrasse 26, CH 8903 Birmen-
sdorf, Švica, rojen 24. 12. 1954, zaradi delitve solastne-
ga premoženja (spor. vrednost 24.415,60 EUR) sklenilo, 
da se Davidu Bauerfeldu, nasprotnemu udeležencu, 
v skladu s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o ne-
pravdnem postopku postavi začasni zastopnik odvetnik 
Marko Cuk, Cesta na Roglo 13B, Zreče.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udele-
ženca vse dotlej, dokler nasprotni udeleženec 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 Slovenskih Konjicah
dne 9. 2. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 243/2019 Os-1183/21

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojni Mariji Česnik, rojeni 5. 9. 1957, 
nazadnje stanujoči Cesta Borisa Kidriča 37C, Slovenski 
Javornik, ki je umrla dne 13. 7. 2019.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o obveznostih 
zapustnice.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 20. 1. 2021

D 280/2019 Os-1184/21

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojni Bogomiri Šuvak, rojeni 12. 1. 1937, 

stanujoči Cesta 1. maja 131A, Jesenice, ki je umrla dne 
27. 8. 2019.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o obveznostih 
zapustnice.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 25. 1. 2021

D 11/1983 Os-1427/21
Matevž Rozman, sin Adolfa, roj. dne 18. 9. 1897, 

z zadnjim prebivališčem Hrvatini 70, Ankaran, ki je umrl 
dne 11. 3. 1982 in ni zapustil oporoke.

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

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podat-
kov in opravljenih poizvedb izhaja, da dediči po pokoj-
nem Rozman Matevžu, sinu Adolfa, niso znani.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica odv. 
Jerneja Jazbinšek Goričan, Ljub ljanska cesta 3A, Celje.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 2021

D 131/2020 Os-1465/21
Zapuščinska zadeva: po pok. Jakobu Starcu, sinu 

Andreja, roj. dne 14. 5. 1877, nazadnje stanujoč Črni 
Kal 6, Črni Kal, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom 
naslovnega sodišča opr. št. N 65/2019 in določenim da-
tumom smrti 14. 5. 1957.

V predmetni zapuščinski zadevi sodišču ni znan 
obstoj oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega 
dednega reda. Glede dedičev v drugem dednem redu 
je sodišče ugotovilo, da je zapustnik imel brate Andreja 
(roj. 14. 3. 1874), Mihaela (roj. 13. 9. 1882), Jožefa (roj. 
3. 9. 1870), Antona (roj. 26. 2. 1876), Lovra (roj. 21. 2. 
1885) ter Ivana in Valentina, ki sta oba umrla že kot otro-
ka. Zapustnik je bil sin Andreja Starca (1836–1922) in 
Frančiške Jelušič por. Starc. Vsi navedeni so že davno 
pokojni, v njihove pravice pa so vstopili njihovi potomci 
oziroma dediči, ki sodišču niso znani.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 2. 2021

D 123/92 Os-1466/21
Zapuščinska zadeva po pokojni Kocjančič Franči-

ški, rojena dne 15. 3. 1905, nazadnje stanujoča Kozlo-
viči 2, Marezige, datum smrti 28. 1. 1992.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov ugotovilo, da je imela zapu-
stnica 4 otroke, in sicer Riharda Kocjančiča, Marijo Ko-
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cjančič, Vergilija Kocjančiča in Danijelo Comisso. Na 
podlagi opravljenih poizvedb je sodišče ugotovilo, da 
sta Vergilij Kocjančič in Danijela Comisso že pokojna, 
pri čemer sodišču niso znani njuni morebitni potomci.

Glede na zgoraj navedeno, sodišču ni znan obstoj 
vseh oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega 
dednega reda.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 2. 2021

II D 223/2019 Os-1454/21
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Kozinc Džemili, hčerki Živojević 
Mehmeda, roj. dne 29. 8. 1918, umrli dne 27. 10. 2018, 
nazadnje stanujoči na naslovu Dolenjska cesta 40, Ljub-
ljana, državljanki Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani vsi podatki o vseh poten-
cialnih zakonitih dedičih II. dednega reda po pokojni 
Džemili Kozinc, sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem po-
stopku po pok. Džemili Kozinc poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 2. 2021

D 148/2020 Os-1192/21
V zapuščinski zadevi po dne 19. 8. 2020 umr-

li Stanislavi Jelenc, roj. 29. 10. 1922, nazadnje stan. 
Malkovec 41A, p. Tržišče, ki se vodi pod opr. št. 
D 148/2020 Okrajnega sodišča v Sevnici, gre za za-

puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podat-
ke o zapustnikovih obveznostih in v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
dediča: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapu-
stnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 25. 1. 2021

Oklici pogrešanih

N 43/2020 Os-1439/21
Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju vodimo nepravdni 

postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo: Jure 
Johovič, Johi 11, Hrvaška.

Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi 
in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega okli-
ca, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano 
osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 2. 2021
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Drugo preklicujejo

ALBORO d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec, digi-
talno tahografsko kartico, št. 2070500002186002, izdal 
Cetis Celje d.d. gnp-342831

BEST-TRANSPORT d.o.o., Črešnjice 110, Otočec, 
licenco, št. GE009839/08109. gnw-342824

BLUMEN MARKET d.o.o., Tržaška cesta 334, Ljub-
ljana, kopijo licence št. GE011056/08137/009, za vozilo 
z reg. št. KK DP-235, veljavnost od 25. 10. 2019 do 
19. 6. 2023, izdala GZS. gni-342838

BOSKE TRANSPORT, Robert Kuserbanj 
s.p., Stanošina 8B, Podlehnik, potrdilo za vozni-
ka, št. 014618/BGD52-2-3562/2020, izdano na ime 
Salim Ibrišinović, veljavnost od 10. 8. 2020 do 9. 9. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gno-342832

BOSKE TRANSPORT, Robert Kuserbanj 
s.p., Stanošina 8B, Podlehnik, potrdilo za voznika, 
št. 014618/SŠD52-2-4513/2020, izdano na ime Mersed 
Burgić, veljavnost od 6. 10. 2020 do 23. 12. 2020, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnn-342833

BRANKA SNOJ – ODVETNICA, DUNAJSKA CES-
TA 78, Ljub ljana, izkaznico, ID 3860-918500, veljavnost 
do 15. 1. 2033, izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije, 
leto izdaje 2013. gnm-342834

BROSIS d.o.o., Iška vas 45, Ig, izvod licence, 
št. 014277/003, za vozilo Mercedes Benz Actros, reg. 
št. LJ-NS-551, veljavnost do 6. 6. 2021. gnu-342826

EMERSIC TM d.o.o., Formin 15A, Gorišnica, potr-
dilo za voznika, št. 014208/SŠD52-3-3785/2020, izdano 
na ime Kasim Doglod, veljavnost od 14. 9. 2020 do 5. 4. 
2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gns-342828

EMERSIC TM d.o.o., Formin 15A, Gorišnica, potr-
dilo za voznika, št. 014208/RB52-3-1098/2019, izdano 
na ime Kemal Sirćo, veljavnost od 12. 3. 2019 do 5. 4. 
2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnr-342829

EMERSIC TM d.o.o., Formin 15A, Gorišnica, potrdi-
lo za voznika, št. 014208/RB52-3-2019/2018, izdano na 
ime Almedin Graćić, veljavnost od 10. 5. 2018 do 14. 3. 
2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnq-342830

Jordanov Ljupcho, Litijska ulica, Ljub ljana, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/1267, 
izdan 3. 9. 2007 – trajna veljava, izdal Šolski center 
Celje. gng-342840

Lončarič Dušan, Rožna ulica 2, Maribor, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu 

Preklici

št. 610364, izdalo Ministrstvo za promet in zveze leta 
1997. gnf-342841

MIKŠA, d.o.o., Celjska cesta 41A, Rogatec, iz-
vod licence, št. 017295/002, za vozilo DAF, reg. 
št. CE MTS 14, veljavnost do 3. 11. 2025. gnv-342825

Nastran Cecilija, Globočnikova ulica 27, Postoj-
na, izkaznico vojnega veterana, št. 0010074, izdajatelj 
Upravna enota Postojna. gnl-342835

NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, Ljub ljana, 
izvod licence, št. GE009795/00675/587, za vozilo Mer-
cedes Sprinter, reg. št. CE PR-085, veljavnost do 12. 9. 
2022. gnt-342827

Rozman Andrej, Balantičeva 14, Mengeš, izkazni-
co vojnega veterana, št. 6363, izdajatelj Upravna enota 
Logatec. gnk-342836

ŠTRUKELJ ANDREJ S.P., VOLČE 18, Košana, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prome-
tu št. 605963, izdalo Ministrstvo za promet in zveze leta 
1997 na ime Andrej Štrukelj. gnj-342837

T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljub ljana, 
izvod licence št. GE009037/06944/112 za vozilo Mer-
cedes benz, reg. št. LJTVS023, veljavnost 11. 9. 2022. 
gnh-342839

TRANSPORT FRANGEŽ d.o.o., Zgornje Jabla-
ne 11, Cirkovce, izvod licence, št. GE008026/04549/045, 
za vozilo Volvo, reg. št. MB 64-54R, veljavnost do 4. 5. 
2021. gnx-342823
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