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Leto XXXI

Javni razpisi
Ob-2202/21
Sprememba
Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja
spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite z
garancijami garancijske sheme Posavje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020
in Uradnem listu RS, št. 164/20 z dne 13. 11. 2020,
ki se glasi:
I. V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju
3.4. »finančni pogoji«, v točki 3.a) »pred-financiranje
projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi« se spremeni »obrestna mera« tako, da se sedaj
glasi
»Obrestna mera

Nova ljubljanska banka:
– 6M EURIBOR + 1,80 %
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,55 %«

II. V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju
3.4. »finančni pogoji«, v točki 3.b) »financiranje investicij« se spremeni »obrestna mera« tako, da se sedaj
glasi
»Obrestna mera

Nova ljubljanska banka:
– 6M EURIBOR + 1,80 %
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,55 %«

In pri »upravičeni stroški« se briše »stroji in oprema
ne sme biti starejša od 5 let«.
III. V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju
3.4. »finančni pogoji«, v točki 3.c) »financiranje obratnih sredstev« se spremeni obrestna mera tako, da se
sedaj glasi
»Obrestna mera

Nova ljubljanska banka:
– 6M EURIBOR + 1,80 %
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,55 %«

IV. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo
nespremenjena.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Ob-2219/21
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja zaprtje Javnega razpisa P7C 2021 – Krediti za
blažitev posledic epidemije COVID-19 (Objava v Uradnem listu RS, št. 54/21 z dne 9. 4. 2021, Ob-1876/21 in

spremembe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 61/21 z
dne 16. 4. 2021, Ob-1910/21).
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 01402-3/2021-2550-2

Ob-2194/21

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15 in 65/20) in 10. člena Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in
potrebe kopališča v Čateških Toplicah (Uradni list RS,
št. 44/21) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za rabo termalne vode
za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine V-18/18
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni
razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode za
ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine V-18/18 skladno
z določbami koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in
potrebe kopališča v Čateških Toplicah (Uradni list RS,
št. 44/21). Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne
pogoje za pridobitev koncesije.
2. V skladu s koncesijskim aktom javni razpis izvede Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog o izboru koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne
komisije. Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani,
imenuje minister, pristojen za vode.
3. Koncedent – Republika Slovenija, bo na javnem
razpisu izbral koncesionarja za rabo termalne vode za
ogrevanje in potrebe kopališč iz vrtine V-18/18 za obdobje 30 let.
4. Koncedent podeljuje koncesijo za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 (ID-znak 1307–323/72-0;
koordinate X: 83167,37, Y: 548724,27, Ztal: 142,40).
Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena
letna količina rabe termalne vode iz vrtine V-18/18,
je 400.000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok
termalne vode iz vrtine V-18/18 je 23,3 l/s. Koncesija
se podeli za rabo termalne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1 in za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2 v skladu
s Pravilnikom o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in
naplavin (Uradni list RS, št. 24/15).
5. Prijave morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer
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najkasneje do 1. julija 2021 do 15. ure. Prijavo je mogoče oddati osebno, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro
v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana ali priporočeno po pošti, oddano do
vključno 1. julija 2021.
6. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je pravna ali fizična oseba, registrirana za
opravljanje ogrevanja ali kopališke dejavnosti. Prijavitelj
za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in
žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo
v skladu s točko 7.d);
b) da ima poravnave davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami.
Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen,
podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava«
in dokazilo v skladu s točko 7.d);
c) da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek. Prijavitelj za
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v
skladu s točko 7.d);
d) da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4
»Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7.d);
e) da mu v zadnjih petih letih pred objavo javnega
razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu
je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z
izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva. Prijavitelj
za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in
žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo
v skladu s točko 7.d).
7. Prijava se šteje za popolno, če vsebuje naslednje
dokumente:
a) Izpolnjen obrazec »Ovojnica« nalepljen na zunanjo stran pisemske ovojnice, v kateri je prijava –
Obrazec 1. Obrazec 1 mora biti v celoti izpolnjen na
za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo stran
pisemske ovojnice.
b) Izpolnjen obrazec »Prijava na javni razpis« –
Obrazec 2. Obrazec 2 mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca
prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo
tudi pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega
zastopnika) ter žigosan.
c) Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izpolnjevanje prednostnih meril« – Obrazec 3.
d) Izpolnjena, podpisana in žigosana »Lastna izjava« – Obrazec 4 s predloženimi dokazili:
– dokazilo, da je prijavitelj registriran za opravljanje
ogrevanja ali kopališke dejavnosti (v primeru, da prijavitelj dokazila ne bo priložil, bo Ministrstvo za okolje in
prostor vpogledalo v javne evidence),
– dokazilo, da ima prijavitelj poravnave vse davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami (dokazilo ne sme biti starejše več kot
5 dni, šteto od dneva oddaje prijave),
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– dokazilo, da prijavitelj ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– dokazilo, da prijavitelju v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem prijavitelja, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna
odločba, s katero je bilo prijavitelju prepovedano oprav-
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ljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in
je ta postala izvršljiva.
e) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 5 – »Pooblastilo«.
Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško ali lastnoročno z neizbrisljivim pisalom. Zaželeno je, da so vsi
dokumenti prijave zloženi po zgoraj navedenem vrstnem
redu. Vse listine, ki jih predloži prijavitelj, morajo biti v
slovenskem jeziku (če listine niso v slovenskem jeziku,
se predložijo uradni prevodi teh listin v slovenski jezik).
Neprevedenih listin koncedent ne bo upošteval. Vsak
lahko vloži le eno prijavo.
8. Vse prispele prijave bo pregledala strokovna
komisija. Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele
po roku, določenem za prejem prijav) in nepravilno
predložene prijave bodo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20
– ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP) s sklepom zavržene. Formalno nepopolna prijava je prijava, ki je
nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev
glede na merila. Strokovna komisija bo prijavitelja, ki
bo predložil formalno nepopolno prijavo, pozvala k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj v določenem roku prijave
ne dopolni, se prijava v skladu z ZUP s sklepom zavrže. Če je formalna pomanjkljivost prijave nebistvena,
prijava ni formalno nepopolna. Po roku za predložitev
prijave, dopolnitev le-te ni dopustna v delih, ki vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Strokovna
komisija ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna
pojasnila glede dokumentov, predloženih v prijavi in
v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih podatkov. Strokovna komisija lahko pojasnila prijav, listine
za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila
za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence,
zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu prijav). V tem primeru bo strokovna komisija
prijavitelja pozvala, naj v določenem roku strokovni
komisiji dostavi vse zahtevane listine ali pojasnila za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če bo pozvani
dostavil pojasnila, listine, pooblastila oziroma dokazila
v nasprotju z zahtevami strokovne komisije, bo prijava zavrnjena. Prijava, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v
skladu s pozivom strokovne komisije za dopolnitev,
se bo s sklepom zavrgla. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji.
Listine morajo odražati stanje na dan oddaje prijave,
razen kjer je izrecno zahtevana listina za določeno
obdobje oziroma listina določene veljavnosti. Sprememba prijave po roku za predložitev prijav ni možna.
Prijavitelji bodo morali prijave dopolniti ali predložiti
zahtevana pojasnila v roku, ki ga bo določila strokovna komisija glede na vrsto zahtevanega dokumenta.
V primeru enakega skupnega števila dodeljenih točk
na podlagi meril za ocenjevanje prijav (ocene prijav
se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo koncedent
izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri merilu št. 1 (točka 9 razpisne dokumentacije). Če tudi
to ne bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, katerega prijava je prej prispela na naslov Ministrstva za
okolje in prostor (šteje datum, ura in minuta prispetja
prijave, napisana s strani vložišča na zunanji strani
pisemske ovojnice, v kateri je prijava). Če se prijava
pošlje priporočeno po pošti, se za dan prejetja prijave
šteje dan oddaje na pošto. V primeru neuspešnega
postopka podelitve koncesije se javni razpis ponovi.
Pravočasne, pravilne in popolne prijave bo strokovna komisija vsebinsko obravnavala in preverila, ali
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prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije.
O opravljenem vsebinskem pregledu bo strokovna
komisija pripravila poročilo.
9. V primeru, da bo koncedent prejel več prijav, bo
neposredno pred izdajo odločbe o izboru koncesionarja
prijavitelje povabil, da se udeležijo ustne obravnave, na
kateri bodo seznanjeni s potekom postopka in njihovim
uspehom v postopku (poročilom) ter da se jim bo določil
rok, ki ne bo daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe.
Če v tem roku pripombe ne bodo podane, se bo štelo,
da prijavitelji nimajo pripomb. Prijavitelji bodo na ustno
obravnavo povabljeni predvidoma v roku 60 dni od javnega odpiranja prijav.
10. O izboru koncesionarja odloči Vlada Republike
Slovenije z upravno odločbo. Izbran prijavitelj bo po
dokončnosti odločbe o izboru pozvan k podpisu koncesijske pogodbe. Odločba o izboru koncesionarja se
odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride
do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na
strani koncesionarja. Koncesijska pogodba začne veljati
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
11. Razpisna dokumentacija in merila za izbor
koncesionarja sta objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, zainteresirani prijavitelji pa
ju lahko v času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v
vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
12. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine
V-18/18 je Aleš Jeraj, Ministrstvo za okolje in prostor.
Vsa morebitna vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom
lahko potencialni prijavitelji posredujejo pisno po elektronski pošti ales.jeraj@gov.si.
13. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 5. julija
2021 ob 12. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 302 v
III. nadstropju.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-2229/21
Na podlagi Uredbe (EU) 2021/692 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi
programa Državljani, enakost, pravice in vrednote ter
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1381/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (EU) št. 390/20141
(v nadaljevanju: Uredba), poziva Evropske komisije
(št. Ares (2021)1406926 z dne 22. 2. 2021), Proračuna 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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
(Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP), 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), Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) ter
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Ministrstvo za pravosodje
objavlja
1
Uredba je bila 5. maja 2021 objavljena v Uradnem
listu EU (EUR-Lex - 32021R0692 - EN - EUR-Lex (europa.
eu)) ter s tem začela veljati, uporablja pa se od 1. januarja
2021.
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javni razpis
za opravljanje nalog kontaktne točke programa
»Državljani, enakost, pravice in vrednote«
v Sloveniji za obdobje 2021–2027
(v nadaljevanju: razpis, oznaka
JR-DEPV-2021-2027)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet razpisa je izbor izvajalca za opravljanje
nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost,
pravice in vrednote« v Sloveniji (v nadaljevanju: kontaktna točka) za obdobje trajanja večletnega finančnega
okvira, od leta 2021 do konca leta 2027, ki bo prvenstveno zagotavljala promocijo programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« ter pomoč prijaviteljem, deležnikom in upravičencem pri prijavi na razpise programa, vključno s postopkom in načini prijave, razširjanjem
uporabniku prijaznih informacij in rezultatov Programa,
poizvedbami za partnerje ter usposabljanjem.
Skladno s smernicami v okviru poziva Evropske
komisije (št. Ares (2021)1406926 z dne 22. 2. 2021) bo
izbrani prijavitelj za opravljanje nalog kontaktne točke
po dokončni potrditvi kontaktne točke s strani Evropske
komisije z naročnikom sklenil pogodbo o sofinanciranju
za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja do
vključno leta 2027.
Pogodba o sofinanciranju bo sklenjena za polovico
potrebnih sredstev z naročnikom, začela pa bo veljati po
tem, ko bo izbrani prijavitelj sklenil ločeno pogodbo za
drugo polovico sredstev z Evropsko izvajalsko agencijo
za izobraževanje in kulturo (v nadaljevanju EACEA).
Sklenitev pogodbe z EACEA za drugo polovico sredstev je pogoj za izplačilo sredstev s strani naročnika.
V kolikor se v času trajanja pogodbe višina izvajalcu dodeljenih sredstev s strani EACEA zmanjša, se ustrezno
zmanjša tudi višina sredstev, ki jih prispeva ministrstvo.
Program »Državljani, enakost, pravice in vrednote«
(v nadaljevanju Program) za obdobje trajanja večletnega
finančnega okvira 2021–2027, določenega v Uredbi, je
program Evropske unije, ki bo nasledil programa Pravice, enakost in državljanstvo ter Evropa za državljane, ki
sta potekala od leta 2014 do leta 2020.
Splošni cilj Programa je zaščititi ter spodbujati pravice in vrednote, kot so določene v Pogodbi o EU, Listini EU o temeljnih pravicah in veljavnih mednarodnih
konvencijah o človekovih pravicah, zlasti s podpiranjem
organizacij civilne družbe in drugih deležnikov, ki delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni
ravni, ter s spodbujanjem državljanske in demokratične
udeležbe, da bi ohranili in nadalje razvijali odprte, na
pravicah temelječe, demokratične, enakopravne in vključujoče družbe, ki temeljijo na pravni državi.
Struktura Programa
V okviru splošnega cilja ima Program štiri specifične cilje:
a) zaščita in spodbujanje vrednot Unije (sklop
"Vrednote Unije"),
b) spodbujanje pravic, nediskriminacije in enakosti,
vključno z enakostjo spolov, ter napredka pri vključevanju načela enakosti spolov in načela nediskriminacije
(sklop "Enakost, pravice in enakost spolov“),
c) spodbujanje vključevanja in udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije ter izmenjav med
državljani različnih držav članic in ozaveščanje o njihovi
skupni evropski zgodovini (sklop "Udeležba in sodelovanje državljanov“),
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d) boj proti nasilju, vključno z nasiljem zaradi spola
(sklop "Daphne“).
Sklop "Vrednote Unije" se osredotoča na zaščito in
spodbujanje pravic ter ozaveščanje o njih z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki
so dejavne na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni pri spodbujanju in negovanju teh pravic,
s čimer se krepijo tudi zaščita in spodbujanje vrednot
Unije in spoštovanje pravne države ter prispeva k oblikovanju bolj demokratične Unije, demokratičnemu dialogu,
preglednosti in dobremu upravljanju.
Sklop "Enakost, pravice in enakost spolov“ se osredotoča na:
– spodbujanje enakosti ter preprečevanje neenakosti in diskriminacije zaradi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne
usmerjenosti in boj proti njim ter spoštovanje načela
nediskriminacije na podlagi okoliščin iz 21. člena Listine;
– podpiranje, pospeševanje in izvajanje celovitih
politik, katerih cilj je:
(a) spodbujanje polnega uživanja pravic žensk,
enakosti spolov, vključno z usklajevanjem poklicnega in
zasebnega življenja, opolnomočenje žensk in vključevanja načela enakosti spolov v vse politike;
(b) spodbujanje nediskriminacije in njenega vključevanja v vse politike;
(c) boj proti rasizmu, ksenofobiji in vsem oblikam
nestrpnosti, vključno s homofobijo, bifobijo, transfobijo,
interfobijo in nestrpnosti na podlagi spolne identitete, na
spletu in drugje;
(d) zaščito in spodbujanje pravic otrok;
(e) zaščito in spodbujanje pravic invalidov;
– zaščito in spodbujanje pravic, ki izhajajo iz državljanstva Unije, ter pravice do varstva osebnih podatkov.
Sklop "Udeležba in sodelovanje državljanov“ se
osredotoča na:
– podpiranje projektov, namenjenih spominu na
odločilne dogodke v sodobni evropski zgodovini, kot
je vzpon avtoritarnih in totalitarnih režimov na oblast,
vključno z njihovimi vzroki in posledicami, ter projekti,
namenjeni ozaveščanju evropskih državljanov o njihovi
skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah,
s čimer se izboljšuje njihovo razumevanje Unije, njenega
izvora, namena, raznolikosti in dosežkov ter pomena
medsebojnega razumevanja in strpnosti;
– spodbujanje sodelovanja državljanov in predstavniških združenj v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji s tem, da se jim omogoči izražanje mnenj
in javna izmenjava mnenj glede vseh področij delovanja
Unije;
– spodbujanje izmenjav med državljani različnih
držav, zlasti prek partnerstev med mesti in mrež mest,
da bi jim omogočili, da v praksi izkusijo bogastvo in raznolikost skupne dediščine Unije, in da bi se zavedali,
da sta to bogastvo in ta raznolikost trdna podlaga za
skupno prihodnost.
Sklop "Daphne“ se osredotoča na:
– preprečevanje in zatiranje – na vseh ravneh –
vseh oblik nasilja zaradi spola nad ženskami in dekleti
ter nasilja v družini, vključno s spodbujanjem standardov, ki so določeni v Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o
boju proti njima (Istanbulska konvencija);
– preprečevanje in odpravljanje vseh oblik nasilja
nad otroki, mladimi in drugimi ranljivimi skupinami, kot
so osebe LGBTIQ in invalidi;
– podporo in zaščito za vse neposredne in posredne žrtve oblik nasilja iz točk 1 in 2, kot so žrtve nasilja v
družini ali nasilja v intimnih razmerjih, vključno z otroki,
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osirotelimi zaradi kaznivih dejanj v družini, ter podporo
in zagotavljanje enake ravni zaščite v vsej Uniji za žrtve
nasilja zaradi spola.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Cilji razpisa
Javni razpis je namenjen opravljanju nalog kontaktne
točke, ki izhajajo iz Uredbe, in poziva Evropske komisije
(št. Ares (2021)1406926 z dne 22. 2. 2021). Z izborom
izvajalca nalog kontaktne točke želi naročnik spodbuditi
črpanje evropskih sredstev s strani slovenskih prijaviteljev
v okviru programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« ter mednarodno povezovanje in razvijanje zmogljivosti slovenskih prijaviteljev v programu.
Cilji razpisa in naloge kontaktne točke so:
– promoviranje in informiranje o programu preko
različnih sredstev (spletne strani kontaktne točke, družabna omrežja, elektronske novice, tiskano informativno
gradivo, javni predstavitveni seminarji);
– zagotavljanje uradnih ur vsak dan od ponedeljka
do petka najmanj pet ur dnevno v času med 8. in 18. uro
(možnost fizičnega obiska predstavnikov javnosti v prostorih kontaktne točke in dosegljivost na telefon), pri
čemer mora biti vhod v prostore z ulice označen z vidno
tablo izvajalca;
– odgovarjanje na vprašanja po elektronski ali navadni pošti najkasneje v petih delovnih dneh;
– tehnična in strokovna pomoč uporabnikom (pomoč
pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije oziroma usmerjanje na druge informacijske točke programov EU);
– pomoč pri iskanju partnerjev in posredovanje
partnerskih ponudb;
– organizacija predstavitvenih seminarjev in delavnic za potencialne prijavitelje: nepridobitne organizacije,
kot so občine, organizacije civilne družbe s področja
zagotavljanja človekovih pravic, kulture, izobraževanja
in mladine, prostovoljnega dela ali druge nevladne organizacije;
– promocija programa v okviru drugih dogodkov
domačih in tujih organizacij;
– sodelovanje z drugimi nacionalnimi agencijami,
pristojnimi za podajanje informacij o programih EU;
– podpora Evropski komisiji z zagotavljanjem primernega obveščanja o rezultatih in učinkih programa
ter njihovega razširjanja;
– zagotavljanje obveščanja o informacijah v zvezi z
dodeljenim financiranjem Unije in rezultati, doseženimi
za Slovenijo, ter njihovega razširjanja;
– sodelovanje s kontaktnimi točkami drugih držav z
namenom sodelovanja v razpisih na projekte in izvedbi
le-teh;
– redno, časovno opredeljeno posredovanje informacij o izvajanju programa dela kontaktne točke ter sodelovanje s predstavniki relevantnih ministrstev, Evropske komisije in EACEA, ki skrbijo za izvajanje programa
»Državljani, enakost, pravice in vrednote«.
Izbrani izvajalec mora začeti opravljati naloge kontaktne točke predvidoma jeseni 2021.
Če se bodo naloge kontaktne točke, ki bodo podrobno določene z izvedbenim aktom EU – delovni
program za izvajanje programa »Državljani, enakost,
pravice in vrednote« – spremenile, se z dodatkom k
pogodbi ustrezno spremenijo tudi naloge izvajalca kontaktne točke.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
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– so nepridobitne pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji (npr. društvo, zavod ali ustanova) za
opravljanje dejavnosti na področju izobraževanja in/ali
ciljev programa; v primeru, da je prijavitelj društvo ali javni zavod, prosimo, da z namenom pospešitve postopka
priložite akt o ustanovitvi;
– ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis;
– ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
Skladno s smernicami Evropske komisije bodo imeli prednost na razpisu prijavitelji, ki imajo izkušnje s
predhodnimi programi (programom Pravice, enakost in
državljanstvo in/ali programom Evropa za državljane, ki
sta potekala od leta 2014 do leta 2020).
4.2. Posebni pogoji na osnovnih razpisnih področjih:
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje za opravljanje nalog kontaktne
točke:
4.2.1. Osebje
Osebje mora izkazovati naslednja znanja:
– poznavanje sektorja civilne družbe na področjih,
ki jih zajema program v njihovih državah, tudi na regionalni in lokalni ravni;
– izkušnje na področju informiranja in koordinacije,
organizacije nacionalnih in mednarodnih usposabljanj
konferenc ter na področju stikov z javnostjo;
– izkušnje in znanje na področju programov financiranja EU in upravljanja nepovratnih sredstev EU;
– jezikovne kompetence, ki omogočajo učinkovito
komuniciranje s sogovorniki iz drugih držav (obvezno
priložiti potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni
izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o
udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno
zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja
izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma
drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega
jezika);
– računalniška pismenost.
(Obvezno dokazilo: opis in priloga k prijavnemu
obrazcu št. 1.)
4.2.2. Lokacija
Prijavitelj mora imeti ob prijavi na razpis na voljo
prostore na lokaciji, ki je zainteresirani javnosti enostavno dostopna tudi z javnim prevozom ter ima vsaj:
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– prostor za sprejemanje predstavnikov javnosti,
vključno z možnostjo dostopa za invalide,
– prostor, ki omogoča dostop do relevantne dokumentacije.
(Obvezno dokazilo: prijavni obrazec št. 1.)
4.2.3. Material in oprema
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki ustreza tržno
dostopni opremi in mora imeti priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft Office',
mora kontaktna točka imeti združljivo programsko opremo,
– splošno pisarniško opremo, vključno s telefonom,
tiskalnikom in elektronsko pošto.
(Obvezno dokazilo: prijavni obrazec št. 1.)
4.2.4. Konflikt interesov
Kontaktna točka bo delovala v administrativnem
kontekstu, ki bo omogočal dobro opravljanje nalog ob
izogibanju vsakršnim konfliktom interesov. Kontaktna
točka ne more biti potencialni prijavitelj v razpisih Programa, razen ob jasno definiranih pogojih, določenih v
pogodbi o izvajanju nalog kontaktne točke, ki jo izvajalec
sklene z EACEA, ter v drugih dokumentih EACEA (npr.
smernice, ki določajo poslovanje kontaktne točke).
(Obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem
obrazcu št. 1.)
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje in ocenjevanje vlog (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo imenuje ministrica za pravosodje.
Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v roku, določenem v pozivu k
dopolnitvi, sicer se bo vloga štela za nepopolno. Vloge,
ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile
upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Naročnik lahko v primeru naknadne ugotovitve o
neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločitvi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem
programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Razpisna merila
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici:

Merilo

Število možnih točk

1. Program dela institucije za leto 2021–2022, ki vključuje tudi načrt za doseganje
zainteresirane javnosti programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote«
Ocenjevala se bo kakovost vsebine in metodologije izvedbe v skladu z nalogami, navedenimi
v točki 3 tega razpisa.

20

2. Finančni načrt za izvajanje aktivnosti in delovanja institucije za prvih 12 mesecev delovanja
v letih 2021–2022 (na podlagi prijavnega obrazca št. 3)
Ocenjevala se bo uravnoteženost upravičenih stroškov programa z njegovimi obsegom in
vsebino, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti.

20

3. Domače in tuje reference prijavitelja za izvajanje del, ki so predmet razpisa (kot reference
štejejo dokazila o sodelovanju osebja pri izvedbi seminarjev in delavnic, promocij, tiskovnih
konferenc, izdajanju publikacij in tiskovin, aktivni udeležbi na različnih domačih in tujih
dogodkih ipd.)
Ocenjevala se bo vsebinska relevantnost, obseg ter raznovrstnost referenc.

10
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Merilo

Število možnih točk

4. Izkušnje osebja prijavitelja s predhodnimi programi (programom Pravice, enakost in
državljanstvo in/ali programom Evropa za državljane, ki sta potekala od leta 2014
do leta 2020)
Ocenjevala se bo vsebinska relevantnost, obseg ter raznovrstnost referenc.

10

5. Vsebinska relevantnost prijavitelja glede vsebinskih sklopov, ki jih pokriva program
»Državljani, enakost, pravice in vrednote« (evropske vrednote, enakost spolov
in nediskriminacija ter njuno vključevanje, boj proti rasizmu, ksenofobiji in vsem oblikam
nestrpnosti, pravice otrok, državljanske pravice EU, pravice do varstva osebnih podatkov,
civilna družba in državljanska udeležba, evropska kulturna dediščina in kulturna raznolikost,
partnerstva med mesti in mreže mest, boj proti nasilju nad ženskami ter boj proti vsem
oblikam nasilja nad otroki in drugimi ranljivimi skupinami)
Ocenjevala se bosta obseg ter raznovrstnost referenc.

10

6. Dolgoročna vizija in program delovanja kontaktne točke do leta 2027 (npr.
komplementarnost z redno dejavnostjo predlagatelja, sinergije s sorodnimi institucijami na
evropskem in nacionalnem nivoju)
Ocenjevala se bo izvedljivost in domiselnost dolgoročne vizije in programa delovanja
kontaktne točke do leta 2027.

20

7. Uporaba meril in določitev višine sofinanciranja
Najvišje možno število prejetih točk za prijavo je
90 točk. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo v postopku izbire
ocenjen najvišje in bo dosegel vsaj 60 točk.
V primeru enakega števila točk bo imel prednost
prijavitelj, ki bo dosegel več točk pri tretjem in četrtem
merilu iz 6. poglavja tega razpisa.
8. Predvidena višina sredstev
Delovanje kontaktne točke bo sofinancirano s strani
ministrstva in EACEA. Vsak od financerjev bo prispeval
do 50 % skupnih predvidenih finančnih sredstev za delovanje kontaktne točke, pri čemer skupni znesek v letih
2021–2022 za 12 mesecev delovanja ne sme preseči
60.000,00 EUR.
Z izbranim izvajalcem bo ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju do polovice potrebnih sredstev
(do 50 % skupnih finančnih sredstev) za 12 mesecev. Za
drugo polovico sredstev pa bo izbrani izvajalec sklenil
pogodbo z EACEA (do 50 % skupnih finančnih sredstev),
prav tako za 12 mesecev, pri čemer je predvideno predhodno financiranje oziroma predplačilo v vrednosti 80 %.
Sklenitev pogodbe z EACEA za drugo polovico
sredstev je pogoj za izplačilo sredstev s strani ministrstva. V kolikor se v času trajanja pogodbe višina izvajalcu dodeljenih sredstev s strani EACEA zmanjša, se
ustrezno zmanjša tudi višina sredstev, ki jih prispeva
ministrstvo.
Okvirna vrednost sredstev za celotno obdobje razpisa (za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja
do vključno leta 2027), ki jih bo zagotovilo ministrstvo iz
proračuna Republike Slovenije, znaša 180.000,00 EUR.
Dokončna višina sredstev za izvajanje nalog kontaktne točke za obdobje 2021–2022 bo določena letno
na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS. Opredeljena bo v dodatku k pogodbi o financiranju, sklenjenem
na osnovi poziva ministrstva izvajalcu za vsako naslednje leto posebej, v katerem bo izvajalec natančno opredelil obseg in dinamiko predvidene realizacije programa
dela kontaktne točke za posamezno leto.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za prvih 12 mesecev delovanja kontaktne točke morajo biti porabljena
v proračunskih letih 2021 in 2022 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna
RS, nadalje pa v proračunskih letih, kot jih zajema obdobje trajanja sedanjega večletnega finančnega okvira
(do konca leta 2027).

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi
o sofinanciranju in na podlagi izstavljenih zahtevkov za
izplačilo.
10. Upravičenost stroškov
Izvajalec, izbran na razpisu, je upravičen do sofinanciranja stroškov, potrebnih za uspešno izvedbo nalog kontaktne točke, ki so navedeni v prijavi.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani naročnika so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov,
navedenih v razpisni prijavi prijavitelja (prijavni obrazec
št. 3). Upravičeni stroški so tisti, ki so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za
njegovo uspešno izvedbo in v skladu s cilji projekta,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za
blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in so preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili in temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– niso in ne bodo istočasno financirani iz drugih
virov (prepoved dvojnega financiranja).
Med upravičene stroške ne sodi strošek DDV, razen
v višini neuveljavljenega odbitka.
11. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis je do 28. 6.
2021. Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik, ne
glede na način pošiljanja, do navedenega datuma prejme na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva
ulica 3, Ljubljana.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
–
besedilo
javnega
razpisa,
oznaka
JR-DEPV-2021-2027.
– prijavne obrazce:
– št. 1: Podatki o prijavitelju na Javni razpis za
opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za obdobje
2021–2027;
– št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in
vrednote« v Sloveniji za obdobje za obdobje 2021–2027;
– št. 3: Finančna zgradba opravljanja nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in
vrednote« v Sloveniji za obdobje 2021–2027;
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– št. 4: Letni terminski plan porabe sredstev za
izvedbo nalog kontaktne točke programa »Državljani,
enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za obdobje
2021–2027.
– pogodbo o sofinanciranju.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Glavni pisarni ministrstva, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, v času uradnih ur (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/javne-objave/,
kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
razpisa (oznaka JR-DEPV-2021-2027).
13. Rok in način oddaje vloge
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji (formalno
popolna vloga).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Formalno popolna vloga vsebuje priloženo in ustrezno izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene in žigosane prijavne obrazce,
– obvezne priloge in dokazila k prijavnim obrazcem:
– organigram,
– življenjepis osebja, dokazila o znanju jezika ter
reference,
– podpisano izjavo prijavitelja o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu.
Pošiljka mora biti poslana oziroma izročena v zaprti
kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JR-DEPV-2021-2027 (št. 430017/2021). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).
14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki na naslov Ministrstva za pravosodje ni
prispela do vključno 28. 6. 2021 (oziroma roka, navedenega v pozivu).
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Za
nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot
formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v pozivu
za dopolnitev zahtevanem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev,
določenih v razpisu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja
na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog v razpisnem
roku je možno z oznako, na katero vlogo se dopolnitev
nanaša.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Dopolnitve vlog morajo biti predložene v
roku, ki je določen v pozivu, v zaprti ovojnici, ki mora biti
v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Dopolnitev prijave – Ne odpiraj! Prijava na razpis z oznako
JR-DEPV-2021-2027«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge,
– vloge, ki so nepopolne.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
predvidoma v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog,
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ki se bo pričelo 5. 7. 2021 ob 9. uri v prostorih Ministrstva
za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika.
Naročnik bo o izbranem prijavitelju obvestil Evropsko
komisijo, po njeni potrditvi bo izbrani prijavitelj hkrati s
sklepom o izboru pozvan k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
prijavo na javni razpis.
16. Varovanje osebnih podatkov
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni
podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Prijavitelj se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu
osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov
in določili druge veljavne področne zakonodaje.
17. Pritožbeni postopek
Zoper sklep o izboru je dopustna pritožba na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo
o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim
vlagateljem.
Opozorilo
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa z oznako JR-DEPV-2021-2027 vezana na proračunske zmogljivosti naročnika. V primeru, da pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa z oznako JR-DEPV-2021-2027, je naročnik
dolžan ukrepati v skladu s spremembami v državnem
proračunu oziroma proračunu ministrstva.
Če se v času izvedbe postopka razpisa z oznako
JR-DEPV-2021-2027 zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen Ministrstvu za pravosodje,
do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev razpisa z oznako JR-DEPV-2021-2027, lahko ministrstvo iz
tega razloga postopek razpisa ustavi oziroma v primeru
že zaključenega izbora izvajalca v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali
prekine že sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
18. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: mag. Maja Velič, Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, tel.
+386/30/720-288, e-pošta: maja.velic@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu
in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 093-48/2021/14

Ob-2232/21

Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 5. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21
– ZDUOP), Proračuna Republike Slovenije za leto
2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 23. člena Zakona
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o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11,
16/11 – popr. in 82/15) in Strategije razvoja nevladnih
organizacij in prostovoljstva do leta 2023 (Uradni list
RS, št. 37/18) Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, objavlja
javni razpis
za digitalno preobrazbo nevladnih
in prostovoljskih organizacij ter povečanje
vključenosti njihovih uporabnikov
v informacijsko družbo 2021–2023
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja digitalne preobrazbe nevladnih in prostovoljskih organizacij s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev ter višje ravni
usposobljenosti njihovih zaposlenih in uporabnikov na
področju informacijske družbe z namenom hitrega in
uspešnega odzivanja na izzive in potrebe družbe ter
dodatne spodbude širši digitalizaciji družbe.
Področje digitalne preobrazbe zajema izboljšave
izkušenj uporabnikov storitev, ki jih izvajajo NVO, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v
organizacijah, razvoj procesov in digitalnih rešitev za
podporo poslovanja in izvajanja dejavnosti ali storitev
NVO, vpeljavo digitalnih poslovnih modelov ter razvoj
digitalnih kompetenc (zaposlenih v nevladnih organizacijah in uporabnikov), digitalnih kadrov in digitalnih
delovnih mest.
Opolnomočenje zaposlenih v NVO in njihovih uporabnikov bo pripomoglo k višji stopnji znanja za uporabo
digitalne tehnologije ter digitalnih storitev, kar bo pripomoglo k boljši informiranosti in lažjemu komuniciranju
v družbi ter hkrati k zmanjševanju razkoraka v digitalni
pismenosti.
Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa:
sklop A in sklop B. Specifike posameznega sklopa so
določene v besedilu javnega razpisa, če teh specifik ni,
veljajo določbe javnega razpisa za oba sklopa enako.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti, ki jih bodo izvajale nevladne in prostovoljske organizacije:
Sklop A:
– razvoj novih ali nadgradnja obstoječih storitev
s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO na naslednjih področjih: (1) sociala, (2) zdravje, (3) okolje, prostor, ohranjanje narave,
(4) kultura, (5) šport, rekreacija, (6) izobraževanje,
raziskovanje, znanost, (7) človekove pravice, (8) informacijska družba, digitalizacija, (9) dolgoživa družba,
(10) prostovoljstvo, vključno s:
– promocijo novih/nadgrajenih storitev z usposabljanji za njihovo uporabo med uporabniki ter
– usposabljanji in drugimi aktivnostmi za uporabnike NVO na področju informacijske družbe z rabo novih
ter obstoječih digitalnih rešitev.
Sklop B:
– optimizacija procesov v NVO in razširitev njihovega delovanja s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za
učinkovitejše delovanje NVO vključno z:
– usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za njihovo uporabo ter
– usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za pridobitev digitalnih kompetenc.
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4. Cilj javnega razpisa
V skladu z vizijo razvoja nevladnih organizacij in
prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih
organizacij in prostovoljstva do leta 2023, so splošni cilji
javnega razpisa naslednji:
– povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno
naravnan nevladni sektor,
– dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno
odziva,
– kakovostno organizirano in trajnostno naravnano
prostovoljstvo ter upravljanje s prostovoljci.
Specifični cilji javnega razpisa so naslednji:
– predvidoma 46 podprtih projektov,
– predvidoma 13 novo razvitih/nadgrajenih storitev
za učinkovitejše delovanje NVO s pomočjo vpeljave
digitalnih rešitev,
– predvidoma 13 akcij z namenom promocije novo
razvitih/nadgrajenih storitev,
– predvidoma 500 usposabljanj za uporabo novih/nadgrajenih storitev,
– predvidoma 500 usposabljanj na področju informacijske družbe,
– predvidoma 2.500 usposobljenih uporabnikov
novo razvitih/nadgrajenih storitev,
– predvidoma 2.500 usposobljenih uporabnikov na
področju informacijske družbe,
– predvidoma 33 optimiziranih procesov v NVO s
pomočjo vpeljave digitalnih rešitev,
– predvidoma 66 usposabljanj vezanih na optimizacijo procesov v NVO,
– predvidoma 700 usposabljanj za digitalne kompetence,
– predvidoma 150 usposobljenih zaposlenih, članov
in prostovoljcev, vezanih na optimizacijo procesov v NVO,
– predvidoma 350 usposobljenih zaposlenih, članov
in prostovoljcev v NVO za digitalne kompetence.
5. Ciljne skupine javnega razpisa
Ciljne skupine javnega razpisa se razlikujejo glede
na sklop, in sicer:
– za sofinanciranje aktivnosti, ki se vežejo na
sklop A: nevladne organizacije in njihovi uporabniki,
– za sofinanciranje aktivnosti, ki se vežejo na
sklop B: nevladne organizacije in njihovi zaposleni, člani in prostovoljci.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med
seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa, na
katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj
lahko kandidira le na enem sklopu, tj. ali sklopu A ali
sklopu B. V okviru izbranega sklopa lahko prijavitelj
odda le eno vlogo. Posamezna pravna oseba lahko
kandidira v okviru javnega razpisa bodisi kot prijavitelj
bodisi kot partner zgolj v eni vlogi.
Sklop A
Na javnem razpisu lahko na sklopu A kandidira prijavitelj samo skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili
konzorcij oziroma konzorcijsko partnerstvo. Konzorcij
morata sestavljati najmanj dve pravni osebi (prijavitelj
ter en partner). Pri tem morajo biti v prijavi jasno razvidni vloga in doprinos prijavitelja in partnerjev k izvedbi
projekta. Prijavo na javni razpis odda samo prijavitelj, ki
je tudi odgovorni nosilec vloge.
Sklop B
Na javnem razpisu lahko na sklopu B kandidira prijavitelj sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oziroma konzorcijsko partnerstvo. V primeru
konzorcija ga morata sestavljati najmanj 2 pravni osebi
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(prijavitelj ter 1 partner). Pri tem morajo biti v prijavi jas
no razvidni vloga in doprinos prijavitelja in partnerjev k
izvedbi projekta. Če se na javni razpis prijavi konzorcij,
prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec
vloge.
Če bo na javnem razpisu izbran konzorcij, Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj je dolžan najpozneje do podpisa pogodbe o
sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisan konzorcijski sporazum, ki je priloga razpisne dokumentacije
(Priloga št. 2: Vzorec konzorcijskega sporazuma). V
konzorcijskem sporazumu, ki ga prijavitelj podpiše z
vsemi partnerji, so opredeljene pravice, obveznosti in
odgovornosti konzorcija za izvedbo aktivnosti, navedenih v potrjeni vlogi.
6.1 Splošni pogoji za prijavo na javni razpis
6.1.1 Upravičeni prijavitelji in partnerji za sklop A
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop A, mora na dan
prijave na javni razpisi izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje, razen pogojev iz 3. in 5. točke, za katera je
določen drugačen presečni datum:
1. je nevladna organizacija, ki ima podeljen status
nevladne organizacije v javnem interesu,
2. je imel v letu 2019 ali v letu 2020 najmanj
70.000 EUR prihodka,
3. je imel na dan 1. 2. 2021 zaposleni vsaj dve osebi
za polni ali krajši delovni čas,
4. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES),
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih
obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil
sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
Če se prijavitelj na javnem razpisu prijavlja na področje (10) prostovoljstvo, mora izpolnjevati še naslednji
pogoj:
8. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in
organizacij s prostovoljskim programom v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11
– popr. in 82/15).
Vsak partner mora na sklopu A na dan prijave na
javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje,
razen pogoja iz 5. točke, za katerega je določen drugačen presečni datum:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje,
določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register
Slovenije,
3. je imel v letu 2019 ali v letu 2020 najmanj
20.000 EUR prihodka,
4. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES),
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
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vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih
obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil
sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
Če se partner na javnem razpisu prijavlja na področje (10) prostovoljstvo, mora izpolnjevati še naslednji
pogoj:
8. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in
organizacij s prostovoljskim programom v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11
– popr. in 82/15).
6.1.2 Upravičeni prijavitelji in partnerji za sklop B
Sklop B
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop B, mora na dan
prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene
pogoje, razen pogojev iz 3. in 5. točke, za katera je določen drugačen presečni datum:
1. je nevladna organizacija, ki ima podeljen status
nevladne organizacije v javnem interesu,
2. je imel v letu 2019 ali letu 2020 najmanj
30.000 EUR prihodka,
3. je imel na dan 1. 2. 2021 zaposlene vsaj tri osebe
za polni ali krajši delovni čas ali je imel na dan 1. 2. 2021
zaposleno vsaj eno osebo za polni ali krajši delovni čas
in ima vsaj 200 članov,
4. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES),
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih
obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil
sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
Vsak partner mora na sklopu B na dan prijave na
javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje,
razen pogoja iz 5. točke, za katerega je določen drugačen presečni datum:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje,
določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register
Slovenije,
3. je imel v letu 2019 ali v letu 2020 najmanj
10.000 EUR prihodka,
4. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES),
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih
obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
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6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil
sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
Posamezni prijavitelj oziroma partner mora za
sklop, na katerega se prijavlja, izpolnjevati vse pogoje
javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih
pogojev mora prijavitelj podpisati izjavo (za sklop A:
Obrazec št. 4 A, za sklop B: Obrazec št. 4 B), v primeru
konzorcija pa mora izjavo podpisati tudi vsak partner (za
sklop A: Obrazec št. 5 A, za sklop B: Obrazec št. 5 B), s
katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Dokazila in
način preverjanja izpolnjevanja pogojev za kandidiranje
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, v
poglavju 6.1.1 za sklop A ter v poglavju 6.1.2 za sklop B.
Za hitrejšo obravnavo vloge vsak prijavitelj/partner
navedena dokazila iz uradnih evidenc priloži sam (npr.
kopija veljavnega ustanovitvenega akta/temeljnega
akta, dokazilo FURS o poravnanih obveznostih, izpis
iz ZZZS ipd.). Tekom postopka lahko ministrstvo izpolnjevanje posameznih pogojev preveri tudi v uradnih
evidencah.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da od prijaviteljev
zahteva dodatna pojasnila, dokazila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. Če ta ne bodo posredovana v roku in na način, določenem v pozivu, bo
strokovna komisija vloge takih prijaviteljev zavrnila.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. Če se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji
sklepa o izboru vloge, se pogodba o sofinanciranju ne
bo podpisala, sklep o izboru vloge pa se odpravi.
6.2 Specifični pogoji, ki se nanašajo na izvedbo
posamezne sofinancirane aktivnosti
Če bo prijavitelj oddal vlogo za sofinanciranje aktivnosti na sklopu A, mora biti storitev, ki bo razvita v

okviru potrjenega projekta, nova ali bistveno nadgrajena
ter v času sofinanciranja projekta ne zgolj vzpostavljena, temveč tudi delujoča, javno dostopna ter s strani
uporabnikov že koriščena. Projekti ne smejo vključevati
storitve oziroma informacijske rešitve, ki bi neupravičeno
podvajali že obstoječe rešitve javne uprave. Prav tako
rešitev ne sme biti v nasprotju s strateškimi dokumenti
in usmeritvami države.
Če bo prijavitelj oddal vlogo na sklopu B, mora biti
vpeljana digitalna informacijska rešitev za učinkovitejše
delovanje organizacije ali konzorcija v času sofinanciranja projekta ne zgolj vzpostavljena, temveč tudi testno
preizkušena in delujoča.
Za oba sklopa velja, da lahko upravičenci usposabljanja izvajajo na različne načine (npr. skupinsko,
individualno, v živo, na daljavo ipd.), pri tem je ključno
to, da upoštevajo specifike ciljne skupine, ki se bo
usposabljala. V vlogi je za vsa izvedena usposabljanja
potrebno predvideti in opredeliti tudi rešitve za izvedbo
usposabljanj za primer, da bodo usposabljanja ovirana
ali onemogočena zaradi nepredvidenih situacij (npr.
Covid-19).
7. Sodelovanje s pridruženimi partnerji
V projektu je zaželeno sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni/regionalni/nacionalni ravni. To pomeni
sodelovanje prijavitelja/konzorcija z drugimi pravnimi
osebami ne glede na njihov status in pravno obliko (npr.
fakultete, občine, podjetja, javni zavodi, RRA, druge
NVO) in za katere prijavitelj ne more uveljavljati stroškov
v okviru prijavljenega projekta.
Sodelovanje pridruženih partnerjev je zaželeno in
bo pri ocenjevanju vlog upoštevano, če bo jasno izkazano, da lahko ti s svojo vlogo pripomorejo k uspešnejšemu doseganju ciljev. V okviru posameznega projekta
lahko sodeluje več pridruženih partnerjev (dokazilo: Priloga št. 4: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem).
8. Financiranje
8.1 Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa, je 4.580.000 EUR,
pri čemer je predvidena razporeditev med leti naslednja:

leto 2021

leto 2022

leto 2023

leto 2024

SKUPAJ

SKLOP A

260.000 EUR

1.000.000 EUR

1.000.000 EUR

340.000 EUR

2.600.000 EUR

SKLOP B

200.00.000 EUR

1.000.000 EUR

780.000 EUR

460.000 EUR

2.000.000 EUR

1.780.000 EUR

SKUPAJ

Če se sredstva na posameznem sklopu javnega
razpisa ne razdelijo v celoti, se lahko prenesejo na drug
sklop ali ostanejo nerazporejena.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne sklene pogodb o sofinanciranju v primeru, da za javni razpis nima
zagotovljenih sredstev v proračunu ali da, glede na
razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem letu,
predlaga prilagoditev dinamike izplačil ali spremembo
višine sofinanciranja.
Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leta
2021, 2022, 2023 in 2024 se uredi pod odložnim pogojem, in sicer se prevzem obveznosti v tem delu uveljavi,
ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.

1.980.000 EUR
340.000 EUR

4.580.000 EUR

8.2 Višina zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo v okviru javnega razpisa posamezno
vlogo oziroma projekt sofinanciralo v skupni višini:
– sklop A: do največ 200.000 EUR, pri čemer lahko
posamezni pravni subjekt (tj. kot prijavitelj ali partner)
zaprosi do največ 70.000 EUR,
– sklop B: do največ 60.000 EUR, pri čemer lahko
posamezni pravni subjekt (tj. kot prijavitelj ali partner)
zaprosi do največ 30.000 EUR.
8.3 Način dodeljevanja sredstev
V okviru predmetnega javnega razpisa se bodo
izbrani projekti sofinancirali:
– na sklopu A: za obdobje od najmanj 18 do največ
24 mesecev,
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– na sklopu B: za obdobje od najmanj 12 do največ
15 mesecev.
V skladu s pravili zakonodaje s področja javnih financ se bo sofinanciranje projektov izvajalo po principu
povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Podrobnejši način izplačevanja predplačila je opredeljen v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prav tako bo Ministrstvo za javno upravo objavilo Navodila upravičencem za izvajanje projektov v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo
nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje
vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo
2021–2023 (v nadaljnjem besedilu: navodila upravičencem), v katerih bo natančno opredeljen način izplačevanja dodeljenih sredstev.
9. Upravičeni stroški
V okviru tega javnega razpisa so upravičeni naslednji stroški:
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
(SSE A),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– nakup IKT opreme,
– posredni stroški v pavšalnem znesku do 15 %
stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do
100 % upravičenih stroškov projekta.
Podrobna razčlenitev upravičenih in neupravičenih stroškov ter dokazil za uveljavljanje posameznega
upravičenega stroška je navedena v poglavju 9 razpisne
dokumentacije ter navodilih upravičencem.
10. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni razpis so
proračunska leta 2021, 2022, 2023 in 2024. Obdobje
upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12.
2024.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma konzorcijskemu partnerju nastali od datuma podpisa pogodbe o
sofinanciranju projekta do konca izvajanja projekta, kot
ga določi prijavitelj v vlogi (na sklopu A: najdlje do konca 24 mesečnega izvajanja sofinanciranih aktivnosti in
na sklopu B: najdlje do konca 15 mesečnega izvajanja
sofinanciranih aktivnosti). Upravičenci morajo začeti z
izvajanjem projektov najpozneje 1. 1. 2022.
Ministrstvo lahko dopusti možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru višje sile ali izrednih okoliščin,
ki vplivajo na izvajanje projektov. Pogoji in postopki podaljšanja navedenih obdobij bodo podrobneje določena
v navodilih upravičencem.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo oziroma predplačilo v letu 2021 plačalo najpozneje do
31. 12. 2021 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot
ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS,
v letu 2022 najpozneje do 31. 12. 2022 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o
izvrševanju proračunov RS, v letu 2023 do najpozneje
31. 12. 2023 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga
določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS ter
v letu 2024 do najpozneje 31. 12. 2024 oziroma v skladu
s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS ob upoštevanju razpoložljivih
proračunskih sredstev.
11. Postopek izbora prijaviteljev
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo
vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
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11.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog na ta javni razpis je do vključno
30. 7. 2021.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na
prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in
mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je treba, skupaj z vlogo,
na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB
ključku ipd.) v wordovi oziroma excelovi obliki posredovati tudi izpolnjene spodaj navedene obrazce (Priloga
št. 10):
Sklop A:
– Obrazec št. 1 A: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih,
– Obrazec št. 2 A: Prijavnica,
– Obrazec št. 3: Finančni načrt.
Sklop B:
– Obrazec št. 1 B: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih,
– Obrazec št. 2 B: Prijavnica,
– Obrazec št. 3: Finančni načrt.
Prijavitelji lahko vlogo na javni razpis oddajo izključno po pošti, s priporočeno poštno pošiljko, na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, in sicer na način, da bo iz pošiljke jasno razviden točen datum in ura oddaje vloge. V nasprotnem
primeru strokovna komisija take vloge ne bo obravnavala in jo bo s sklepom predstojnika ministrstva zavrgla
ter neodprto vrnila pošiljatelju.
Vlogo je treba poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti
označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter
vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na Javni razpis za
digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov
v informacijsko družbo 2021–2023«. Za označevanje
vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge
(za sklop A: Priloga št. 3 A: Označba vloge A, za sklop B:
Priloga št. 3 B: Označba vloge B), ki je del razpisne
dokumentacije. Če prijavitelj ne bo uporabil obrazca za
označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente,
ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki
bodo nepopolno in nepravilno označene, se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge na javni razpis pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in določili javnega razpisa,
merili za ocenjevanje ter osnutkom Pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del tega javnega razpisa, zato
parafiranega osnutka Pogodbe o sofinanciranju ni treba
priložiti pri oddaji vloge na javni poziv.
Kot pravočasne se bodo upoštevale le vloge, ki
bodo oddane izključno po pošti, na prej navedeni naslov,
do vključno 30. 7. 2021 do 18. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ne bo
oddana do navedenega roka. Prepozne oziroma napačno naslovljene vloge se ne bodo obravnavale in bodo s
sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju.
11.2 Število predloženih vlog
Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem
sklopu, tj. ali sklopu A ali sklopu B. Če bo posamezni
prijavitelj kandidiral na obeh sklopih javnega razpisa,
se bo upoštevala vloga na tistem sklopu, ki bo oddana
prej (datum in ura oddaje), vse preostale vloge pa se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
V okviru izbranega sklopa lahko prijavitelj odda le
eno vlogo. Če bo v okviru istega sklopa predložil več
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vlog za sofinanciranje bo upoštevana tista vloga, ki bo
oddana prej (datum in ura oddaje), vse nadaljnje vloge
pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Posamezna pravna oseba lahko kandidira v okviru
javnega razpisa bodisi kot prijavitelj bodisi kot partner
zgolj v eni vlogi. Če bo posamezna pravna oseba na
javnem razpisu kandidirala v več vlogah, se bo upoštevala tista vloga, ki bo oddana prej (datum in ura oddaje),
vse nadaljnje vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo
s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene
prijavitelju.
11.3 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od
izteka roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo
praviloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu
in lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani
ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-
razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/.
Strokovna komisija se lahko odloči, da zaradi vladnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem epidemije
COVID-19 ali zaradi prevelikega števila vlog, odpiranje
ne bo javno. O tej odločitvi bo prijavitelje obvestila najmanj dva delovna dneva pred predvidenim datumom
javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/.
Odpirale se bodo samo v roku oddane, izpolnjene in
pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer
po vrstnem redu oddaje vloge na pošto. Prepozno oddane, nepravilno izpolnjene ter označene ovojnice bodo
zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter zaprte
vrnjene pošiljatelju.
12. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVDROM-u/USB ključku ipd.) ne vsebuje vseh predpisanih
obrazcev.
Prijavitelj mora vlogi priložiti v celoti izpolnjene
obrazce in obvezne priloge, ki so podrobneje navedene
v razdelku 18.2. tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj vlogi na javni razpis ne bo
priložil v celoti izpolnjenega:
– za sklop A: Obrazca št. 1 A: Osnovni podatki o
projektu, prijavitelju in partnerjih, Obrazca št. 2 A: Prijavnica in Obrazca št. 3: Finančni načrt,
– za sklop B: Obrazca št. 1 B: Osnovni podatki o
projektu, prijavitelju in partnerjih, Obrazca št. 2 B: Prijavnica in Obrazca št. 3: Finančni načrt,
strokovna komisija prijavitelja ne bo pozvala k dopolnitvi
vlog, temveč bo tako vlogo zavrnila.
Če prijavitelj posluje z žigom, mora originalno žigosati obrazce in priloge. Če z njim ne posluje, na mesta,
določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«. Prav
tako je obvezen originalni podpis odgovorne osebe povsod, kjer je to predvideno. Če obrazci in priloge ne bodo
originalno podpisani in žigosani, se bo vloga štela za
formalno nepopolno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog
prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev prijave bo posredovan s priporočeno pošto na
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naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu.
Od prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen
za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije
predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v
skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavrnjene s
sklepom predstojnika ministrstva.
13. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnosti
vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje
na javni razpis ter v postopek ocenjevanja uvrstila le tiste
vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa.
Če prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana
strokovne komisije na podlagi meril, določenih v poglavju 14 razpisne dokumentacije. Končno oceno vloge
bo predstavljalo povprečje posameznih podeljenih ocen
obeh ocenjevalcev.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini
vloge. Če pojasnila ne bodo posredovana v roku in na
način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija
vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vloge
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti v projektu niso upravičene do sofinanciranja in od prijavitelja
zahteva prilagoditev izvedbenega načrta ter finančnega
načrta projekta.
Strokovna komisija ima pravico do znižanja posameznih postavk v finančnem načrtu, za katere meni, da
so ocenjene nerealno in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V takem primeru bo poziv za
prilagoditev finančnega načrta prijavitelju posredovan
po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja
navedenem v Obrazcu št. 1 A oziroma Obrazcu št. 1B.
Če prilagoditev finančnega načrta ne bo posredovana
v roku in na način, določen v pozivu, ali če se prijavitelj
ne bo strinjal s predlogi strokovne komisije, se šteje, da
prijavitelj odstopa od vloge.
Če bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi
neupravičene stroške, bo strokovna komisija ustrezno
znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala
nižjo višino sofinanciranja od prvotno zaprošene. Če se
prijavitelj ne bo strinjal s predlogi strokovne komisije, se
šteje, da prijavitelj odstopa od vloge.
Ocenjevanje formalno popolnih vlog bo potekalo po
vrstnem redu oddaje vlog na pošto.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo
predlagala za sofinanciranje.
Za sklop A velja, da bo na posameznem področju
sofinanciran en projekt, in sicer tisti, ki bo na posameznem področju dosegel najvišje število točk ob upoštevanju določila, da je dosegel tudi minimalni kakovostni
kriterij, razen na področju (10) prostovoljstvo, kjer bosta
izbrana dva projekta ob istih pogojih.
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Z ostalimi sredstvi sklopa A se bo financiralo najvišje ocenjene projekte na sklopu A, ne glede na področje. Tudi če se na določeno področje ne bo prijavil
noben prijavitelj ali če na določenem področju zaradi
nedoseganja minimalnega kakovostnega kriterija ne
bo izbran noben prijavitelj, se bodo sredstva na sklopu A dodelila najvišje ocenjenim prijaviteljem na sklopu A, ne glede na področje.
Na sklopu A bodo za sofinanciranje predlagane
le tiste vloge, ki bodo pri merilih 1, 2, 3, 4 in 5 skupaj
dosegle minimalni kakovostni kriterij 65 točk. Za sofinanciranje bodo najprej predlagane vloge, ki bodo na
posameznem področju dosegle najvišje število točk
ter v primeru ostanka finančnih sredstev še vloge z
najvišjim skupnim številom točk doseženih pri merilih
1, 2, 3, 4 in 5, ne glede na področje.
Za sklop B velja, da bo iz vsake regije sofinanciran en projekt, in sicer se regija določi glede na sedež
prijavitelja. Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo
v posamezni regiji dosegli najvišje število točk ob
upoštevanju določila, da so dosegli tudi minimalni kakovostni kriterij. Če za določeno regijo ne bo prispela
nobena vloga ali če nobena vloga v posamezni regiji
ne bo dosegla minimalnega kakovostnega kriterija ter
v primeru preostanka razpoložljivih sredstev sklopa B,
bo ministrstvo preostanek razpoložljivih sredstev sklopa B ponudilo naslednjim najvišje pozitivno ocenjenim
prijaviteljem na sklopu B, ne glede na regijo, v kateri
imajo sedež.
Na sklopu B bodo za sofinanciranje predlagane le
tiste vloge, ki bodo pri merilih 1, 2, 3 in 4 skupaj dosegle minimalni kakovostni kriterij 50 točk. Za sofinanciranje bodo najprej predlagane vloge, ki bodo glede
na regijo, v kateri imajo sedež, dosegle najvišje število
ter v primeru ostanka finančnih sredstev še vloge z
najvišjim skupnim številom točk doseženih pri merilih
1, 2, 3 in 4, ne glede na sedež regije.
Če več prijaviteljev doseže enako število točk in
bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov
sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva
posameznega sklopa, bo prednost pri izboru imela
vloga, ki bo tako na sklopu A kot na sklopu B prejela
večje število točk pri merilu 1.1 in 2.1. Če bo število
točk še vedno enako, bo izbrana tista vloga, ki bo
oddana prej.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna
komisija za vsak posamezen sklop javnega razpisa
oblikovala svoj predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo
predlagala za sofinanciranje.
Strokovna komisija lahko preostanek sredstev
znotraj posameznega sklopa podeli naslednjemu na
lestvici, tudi če sredstva ne zadostujejo za celotno
zaprošeno višino sredstev ob pogoju, da se prijavitelj
strinja z znižanim zneskom sofinanciranja.
Če skupna vrednost predlaganih vlog na posameznem sklopu ne bo dosegla razpoložljivih sredstev,
se lahko ostanek sredstev prerazporedi na drug sklop
oziroma lahko ostanek sredstev ostane nerazporejen.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju
oziroma pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko izbere vloga, ki je naslednja
prejela najvišje število točk.
14. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno oddane vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
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Ocenjevalna lestvica
Strokovna komisija bo pri podeljevanju točk upoštevala naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če pri posameznem merilu ni določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno
3
delno ustrezno
2
sprejemljivo
1
pogojno sprejemljivo
0
neustrezno/nesprejemljivo
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na
naslednji način:
Sklop A:
MERILO
največje št. točk
1. Ustreznost projekta
24 točk
2. Zasnova projekta
36 točk
3. Finančni načrt
16 točk
4. Ustreznost konzorcija
8 točk
5. Dodatna merila
6 točk
SKUPAJ
90 točk
Največje skupno možno število doseženih točk
je 90. Če bo vloga pri merilu 1.1 ali pri merilu 2.1 ocenjena z manj kot 4 točkami, se bo vloga zavrnila in ne
bo ocenjena še po preostalih merilih.
Sklop B:
MERILO
največje št. točk
1. Ustreznost projekta
24 točk
2. Zasnova projekta
28 točk
3. Finančni načrt
12 točk
4. Dodatna merila
6 točk
SKUPAJ
70 točk
Največje skupno možno število doseženih točk
je 70. Če bo vloga pri merilu 1.1 ali pri merilu 2.1 ocenjena z manj kot 4 točkami, se bo vloga zavrnila in ne
bo ocenjena še po preostalih merilih.
15. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega
razpisa in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih
skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na
predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik
ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa predstavljajo informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-
digitalno-preobrazbo-nvo/.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
16. Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
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Tožbi je treba priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku,
prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
17. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred
potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma
dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev
bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva: https://www.gov.
si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/.
18. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-
razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/ ali osebno pri Urški
Kavčič.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski
pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni
razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih
uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023« (za
Urško Kavčič).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi
z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-
digitalno-preobrazbo-nvo/.
Vprašanja bo možno posredovati najpozneje do
vključno 23. 7. 2021, zadnji odgovori s strani ministrstva
pa bodo objavljeni najpozneje do 28. 7. 2021. Če bodo
vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje
ne bodo posredovani.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico
za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo
potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/.
18.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na
posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in žigosati.
Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih
je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s
spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, pridobi
oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni
sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo
z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem
redu v skladu s spodnjim seznamom.
18.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Spodaj navedeni prijavni obrazci in priloge so ločeni glede na sklop prijave na javni razpis, pri čemer je to
posebej označeno na posameznem obrazcu (A, B). Kjer
to ni posebej označeno, so obrazci oziroma priloge za
oba sklopa javnega razpisa enaka.
18.2.1 Sklop A
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem
obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1 A: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih,
– Obrazec št. 2 A: Prijavnica,
– Obrazec št. 3: Finančni načrt,
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– Obrazec št. 4 A: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev,
– Obrazec št. 5 A: Izjava partnerja o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki so
sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni
potrebno priložiti vlogi na javni razpis),
– Priloga št. 2: Vzorec konzorcijskega sporazuma
(ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis),
– Priloga št. 3 A: Označba vloge A,
– Priloga št. 4: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem (če je relevantno; in sicer je potrebno
Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem priložiti k vlogi na javni razpis za vsakega pridruženega
partnerja posebej).
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih
morajo prijavitelji in partnerji priložiti sami
– Priloga št. 5: kopija Odločbe o podelitvi statusa
NVO v javnem interesu ali izpis iz evidence nevladnih
organizacij v javnem interesu (AJPES) (samo za prijavitelja),
– Priloga št. 6: kopija podatkov iz izkaza prihodkov
in odhodkov (izkaz poslovnega izida) za obdobje 1. 1.
2019–31. 1. 2019 ali za obdobje 1. 1. 2020–31. 12.
2020,
– Priloga št. 7: kopija dokazila ZZZS glede števila
zaposlenih oseb na dan 1. 2. 2021 (samo za prijavitelja),
– Priloga št. 8: kopija dokazila FURS o plačanih
davkih in drugih obveznih dajatvah do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis,
– Priloga št. 9: kopija veljavnega ustanovitvenega
ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in
dopolnitvami (samo za partnerja),
– Priloga št. 10: CD/DVD/USB z izpolnjenim Obrazcem št. 1 A, Obrazcem št. 2 A in Obrazcem št. 3. (priloži
prijavitelj v imenu konzorcija).
18.2.2 Sklop B
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem
obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1 B: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in partnerjih,
– Obrazec št. 2 B: Prijavnica B,
– Obrazec št. 3: Finančni načrt,
– Obrazec št. 4 B: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev,
– Obrazec št. 5 B: Izjava partnerja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev (le v primeru konzorcija).
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni
prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni
potrebno priložiti vlogi na javni razpis),
– Priloga št. 2: Vzorec konzorcijskega sporazuma
(le v primeru konzorcija; ni potrebno priložiti vlogi na
javni razpis),
– Priloga št. 3 B: Označba vloge B,
– Priloga št. 4: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem (če je relevantno; in sicer je potrebno
Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem priložiti k vlogi na javni razpis za vsakega pridruženega
partnerja posebej).
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in
jih morajo prijavitelji ter v primeru konzorcija partnerji
priložiti sami
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– Priloga št. 5: kopija Odločbe o podelitvi statusa
NVO v javnem interesu ali izpis iz evidence nevladnih
organizacij v javnem interesu (AJPES) (samo za prijavitelja),
– Priloga št. 6: kopija podatkov iz izkaza prihodkov
in odhodkov (izkaz poslovnega izida) za obdobje 1. 1.
2019–31. 1. 2019 ali za obdobje 1. 1. 2020–31. 12.
2020,
– Priloga št. 7: kopija dokazila ZZZS glede števila
zaposlenih oseb na dan 1. 2. 2021 (samo za prijavitelja),
– Priloga št. 8: kopija dokazila FURS o plačanih
davkih in drugih obveznih dajatvah do vključno zad
njega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni
razpis,
– Priloga št. 9: kopija veljavnega ustanovitvenega
ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in
dopolnitvami (samo za partnerja),
– Priloga št. 10: CD/DVD/USB z izpolnjenim Obrazcem št. 1 B, Obrazcem št. 2 B in Obrazcem št. 3. (priloži
prijavitelj v imenu konzorcija).
Ministrstvo za javno upravo
Št. 6316-2/2021-120

Ob-2227/21

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 14. in 15. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12
– ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list
RS, št. 43/11 in 6/12) (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik
o CRP), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44
z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47
z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10.
2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,
6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, št. 6319-2/201354 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 z dne
28. 10. 2019, št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019,
št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, št. 6319-2/2013-58
z dne 18. 5. 2020, št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020,
št. 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, št. 6319-2/2013-61
z dne 30. 11. 2020, št. 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021
in št. 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 (v nadaljnjem
besedilu: Metodologija), Metodologije ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« za izvedbo javnega
razpisa v letu 2021, št. 012-1/2021-38 z dne 13. 5. 2021
(v nadaljnjem besedilu: Metodologija CRP), Usmeritev
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa
»CRP 2021« v letu 2021, št. 631-21/2020/20 z dne
21. 4. 2021, in na podlagi soglasij: Ministrstva za finance, št. 410-100/2021/13 z dne 25. 5. 2021, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 631-2/2021/8 z dne
24. 5. 2021, Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, št. 631-21/2020/26 z dne 18. 5. 2021, Ministrstva
za infrastrukturo, št. 371-57/2018/60 z dne 19. 5. 2021,
Ministrstva za javno upravo, št. 010-198/2020/25 z dne
21. 5. 2021, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 631-1/2021/2 z dne 24. 5. 2021,
Ministrstva za okolje in prostor, št. 631-5/2020-2550-22,
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Ministrstva za notranje zadeve, št. 430-1587/2020/18
(164-03) z dne 21. 5. 2021, Ministrstva za obrambo,
št. 631-2/2021-15 z dne 20. 5. 2021, Ministrstva za
pravosodje, št. 631-2/2020/14 z dne 19. 5. 2021, Ministrstva za zdravje, št. 631-21/2020/8 z dne 17. 5. 2021,
Ministrstva za zunanje zadeve, št. 631-1/2021/4 z dne
20. 5. 2021, Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske
uprave Republike Slovenije, št. 00703-2/2021-2552-4 z
dne 18. 5. 2021, Službe Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, št. 631-3/2020/18
z dne 20. 5. 2021, Urada Vlade Republike Slovenije za
Slovence v zamejstvu in po svetu, št. 5314-1/1/2021/11 z
dne 19. 5. 2021, Javne agencije Republike Slovenije za
varnost prometa, št. 3711-2/2021/10 z dne 24. 5. 2021,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urada
Republike Slovenije za meroslovje, št. 6400-1/2020/20
z dne 20. 5. 2021, Statističnega urada Republike Slovenije, št. 960-15/2021 z dne 20. 5. 2021, Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov,
št. 631-1/2021/10 z dne 18. 5. 2021, Urada predsednika
Republike Slovenije, št. 015-00-50/2020-11 z dne 20. 5.
2021, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
št. 631-25/2021/2 z dne 18. 5. 2021, Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, št. 09504-1/2021-UN/7
(UN06) z dne 18. 5. 2021 in Ministrstva za kulturo,
št. 631-1/2021/19 z dne 25. 5. 2021, objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021«
v letu 2021
1. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija),
– Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana,
– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana,
– Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana,
– Javna agencija Republike Slovenije za varnost
prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana,
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– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Urad Republike Slovenije za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje,
– Statistični urad Republike Slovenije, Litostrojska
cesta 54, 1000 Ljubljana,
– Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje
tajnih podatkov, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana,
– Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega
programa »CRP 2021« v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis CRP 2021) je izbor in sofinanciranje
raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem
razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju
javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.
Javni razpis CRP 2021 temelji na strateških ciljih,
opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030 in v
dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2021.
Seznam dokumentov je priloga javnemu razpisu.
Področja javnega interesa raziskovalnih projektov
so določena s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč
»CRP 2021«, in sicer:
Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna
družba,
Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki
ustvarja dodano vrednost za vse,
Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.
Težišča javnega razpisa CRP 2021 tematsko in
problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim
dokumentom udeležencev CRP.
Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski
okvir za razpisane teme in pokrivajo skupne vsebine
in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP ter
imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP.
Tematski sklopi sledijo ciljem in prednostnim programskim usmeritvam.
Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obrazložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe
udeleženca, so priloga javnemu razpisu CRP 2021.
Razpisani tematski sklopi in teme
Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna
družba
Tematski sklop: 1.1. Zdravo in aktivno življenje
Številka teme: 1.1.1.
Naslov teme: Gibalne navade in telesna zmogljivost
v luči vseživljenjske športne aktivnosti
Cilji projekta:
– oblikovanje teoretičnih izhodišč športno-rekreativne dejavnosti z vidika analize domačih in mednarodnih
raziskav;
– izdelava in implementacija testne baterije za oceno telesne zmogljivosti otrok, mladostnikov, delovno aktivne populacije in starostnikov;
– merjenje in analiza telesne zmogljivosti prebivalcev Slovenije;
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– ugotavljanje in primerjava gibalnih navad prebivalcev Slovenije glede na socialno demografske značilnosti;
– izdelava predlogov za sistemske spremembe trajnostnih navad športno gibalne dejavnosti prebivalcev
Slovenije glede na posamezno življenjsko obdobje.
Številka teme: 1.1.2.
Naslov teme: Ocena izkušenj in izidov zdravstvene
oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v
ambulantah družinske medicine v Sloveniji
Cilji projekta:
– kulturološka prilagoditev/validacija mednarodno
primerljivih orodij za ocenjevanje izkušenj in izidov zdrav
stvene oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v ambulantah družinske medicine v Sloveniji;
– pridobitev objektivnih, primerljivih podatkov o
stanju zdravstvene oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi na primarni ravni zdravstvenega
varstva v Sloveniji iz vidika pacientov;
– prepoznavanje področij, kjer so potrebne izboljšave, in to na osnovi mednarodno primerljivih orodij;
– izmeriti, kakšni so rezultati zdravstvene oskrbe
odraslih s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in multimorbidnostjo, kot so splošno zdravstveno stanje, zdravstveno stanje v povezavi z obravnavano boleznijo,
duševno zdravje in socialno zdravstveno stanje;
– ugotoviti, kakšne so izkušnje z zdravstveno oskrbo odraslih s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in
multimorbidnostjo, kot so izkušnje z dostopnostjo do
zdravljenja, zdravstvene nege in oskrbe, kakovost komunikacije med ponudniki oskrbe, skupno odločanje s
ponudniki oskrbe, kontinuiteta in usklajevanje/koordiniranje zdravstvene oskrbe, celovitost oskrbe ter varnost
in zaupanje;
– ugotoviti, kako se pri odraslih s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi razlikujejo njihove izkušnje in rezultati zdravstvene oskrbe glede na njihove individualne
lastnosti (starostna skupina, spol, stopnja izobrazbe,
poklicni status, sestava gospodinjstva, vedenje zdravja,
stopnja multimorbidnosti, stanje bolezni in zaupanje v
upravljanje lastno oskrbo);
– prepoznati, kako ključne značilnosti ambulant/zdravstvenih zavodov vplivajo na izkušnje pacientov
in rezultate njihove zdravstvene oskrbe;
– ovrednotiti kakovost zdravstvene oskrbe iz vidika izkušenj pacientov z oskrbo (koordinacija oskrbe,
čakalne dobe, komunikacija med pacienti in zdravstvenim osebjem) in skozi izide njihove zdravstvene oskrbe
(kakovost življenja, obvladovanje bolečine, telesno in
psihološko počutje ipd.) v ambulantah družinske medicine in širše;
– na podlagi pridobljenih podatkov definirati potrebne ukrepe in način, kako izboljšati zdravstveno oskrbo
za paciente, torej za tiste, katerim je zdravstveni sistem
v bistvu namenjen.
Številka teme: 1.1.3.
Naslov teme: Analiza epidemije Covid-19 ter predlogi za boljšo pripravljenost države za soočenje z bodočimi epidemijami
Cilji projekta:
– vzpostaviti učinkovit odziv javno zdravstvenega
sistema na bodočo epidemijo;
– analizirati obstoječe ukrepe za zajezitev širjenja
epidemije covid19;
– opredelitev učinkovitih ukrepov v primeru pojava
epidemije/pandemije nalezljive bolezni;
– opredelitev ključnih nalog in ukrepov glede na
faze nalezljive bolezni;
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– določitev izhodišč za pripravo načrtov v zdrav
stvenih zavodih/institucijah;
– izdelava priporočil za spremljanje in ukrepanje ob
pojavu nalezljive bolezni v Sloveniji;
– izdelava predlogov ukrepov ob pojavu nalezljive
bolezni v Sloveniji za nadzor in preprečevanje širjenja
bolezni v populaciji;
– opredeliti sodelovanje s ključnimi strokovnjaki in
institucijami (vladnimi in nevladnimi);
– ovrednotiti kakovost zdravstvene oskrbe v primeru pojava epidemije/pandemije nalezljive bolezni;
– na podlagi pridobljenih podatkov definirati potrebne ukrepe in način, kako izboljšati zdravstveno oskrbo
v času epidemije;
– ovrednotiti kakovost zdravstvene oskrbe iz vidika izkušenj pacientov z oskrbo (koordinacija oskrbe,
čakalne dobe, komunikacija med pacienti in zdravstvenim osebjem) in skozi izide njihove zdravstvene oskrbe
(kakovost življenja, obvladovanje bolečine, telesno in
psihološko počutje ipd.) v ambulantah družinske medicine in širše;
– na podlagi pridobljenih podatkov definirati potrebne ukrepe in način, kako izboljšati zdravstveno oskrbo
za paciente, torej za tiste, katerim je zdravstveni sistem
v bistvu namenjen.
Številka teme: 1.1.4.
Naslov teme: Ustreznost sekundarne preventive in
primerjava kakovosti oskrbe po srčnem infarktu v slovenskih bolnišnicah ter analiza vpliva epidemije covid-19
na kakovost obravnave aterosklerotične bolezni
Cilja projekta:
– primerjalna analiza kakovosti oskrbe (posegi,
zdravila, umrljivost, ležalna doba) po infarktu v različnih
slovenskih bolnišnicah;
– združevanje več baz podatkov z namenom pridobitve informacij za 1) širšo populacijo (vse bolnike z
aterosklerotičnimi boleznimi – tj. po infarktu, z angino
pectoris, periferno arterijsko boleznijo, aortno anevrizmo), 2) več kazalnikov kakovosti (poleg »grobe«
umrljivosti še: rehospitalizacije zaradi različnih vzrokov, ki so lahko povezani z aterosklerozo; uporaba
drugih zdravstvenih storitev – urgentne službe, število
obiskov pri družinskem zdravniku, kardiovaskularne
rehabilitacije), 3) boljšo analizo socialnih in ekonomskih okoliščin (razširitev analize z bolnišnice na kraj
bivanja – lastnosti kraja bivanja na kakovost oskrbe
in potek bolezni) ter 4) daljše časovne obdobje (trendi
2015–2019).
Številka teme: 1.1.5.
Naslov teme: Spremljanje izločenega natrija, kalija in joda v 24h-urinu na ravni odrasle populacije v
Sloveniji
Cilji projekta:
– pridobiti nacionalno reprezentativne podatke glede vnosa natrija (soli), kalija in joda pri odraslih prebivalcih Slovenije;
– preveriti ali je vnos soli pri prebivalcih Slovenije
nižji za vsaj 7,5 % (polovica ciljne vrednosti Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
2015–2025) glede na izhodiščno vrednost;
– pridobiti podatke za spremljanje učinkovitosti
ukrepov zmanjševanja vnosa soli, povečanega vnosa
zelenjave in preskrbljenosti z jodom pri odrasli populaciji
v Sloveniji.
Tematski sklop: 1.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
Številka teme: 1.2.1.
Naslov teme: Dvig telesne in bojne pripravljenosti
pripadnikov SV
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Cilji projekta:
– Primarni cilj: dvig telesne in bojne pripravljenosti
pripadnikov SV.
– Sekundarni cilji:
– Izdelava in validacija testne baterije za bojno
pripravljenost;
– Zmanjšanje pojavnosti poškodb (koleno, gleženj, hrbtenica);
– Prenos znanja;
– Izdelava aplikacije.
– Znanstveno-raziskovalni cilji: znanstvene in strokovne objave, načrtovanje in spremljanje učinkovitosti
vadbenega programa za dvig telesne in bojne priprav
ljenosti, validacija testne baterije, spremljanje učinkovitosti vadbenega programa za zmanjšanje pojavnosti
poškodb (zmanjšanje delo-odsotnosti).
Dosega zastavljenih ciljev bo:
– omogočila lažjo izvedbo vseh operativnih nalog,
– uspešno premagovanje vsakodnevnih naporov,
– dvignila skrb za zdravje,
– dopolnila obstoječe programe vadbe na delovnem mestu s ciljem izboljšanja kineziološke ergonomije
(spodbujanje telesne dejavnosti z uporabo spletnih in
aplikacij za pametne telefone).
Tematski sklop: 1.3. Dostojno življenje za vse
Številka teme: 1.3.1.
Naslov teme: Strokovne podlage za razvoj ukrepov
za boj proti energetski revščini
Cilji projekta:
– definirati pojem energetske revščine, ki bo uporaben za naš prostor;
– analizirati vzroke za nastanek energetske rev
ščine;
– opraviti analizo rešitev držav EU;
– definirati kriterije za določanje ranljivih skupin
prebivalcev;
– pripraviti metodologijo za analizo ekonomskih
posledic energetske revščine;
– pripraviti metodološka izhodišča;
– analizirati dosedanje stanja energetske revščine
v Sloveniji;
– opredeliti energetsko revščino za naprej (opredelitev kazalnikov za spremljanje energetske revščine);
– določiti okvirni nacionalni cilj za zmanjšanje energetske revščine;
– določiti način merjenja energetske revščine –
določiti operativno opredelitev za potrebe statističnega
merjenja pojava, ki bo omogočila merjenje energetske
revščine in postavitev merljivega cilja v prihodnje oceniti
dosedanje učinke ukrepov ter oblikovanje nacionalnih
priporočil;
– pripraviti natančno analizo problema na lokalni in
nacionalni ravni;
– na osnovi izmerjenega kazalnika v izhodiščnem
letu določiti ciljne kazalnike za področje energetske rev
ščine v prihodnje s ciljem, da se energetska revščina
kljub načrtovanim ukrepom na energetskem in podnebnem področju ne poveča;
– oceniti število energetsko revnih gospodinjstev
ob upoštevanju nujnih domačih energetskih storitev, ki
so potrebne za zagotavljanje osnovnega življenjskega
standarda v ustreznih nacionalnih okoliščinah, obstoječe socialne politike in druge ustrezne politike, pa tudi
okvirne smernice Komisije glede ustreznih kazalnikov
energetske revščine;
– podrobneje opredeliti politike in ukrepe za boj
proti energetski revščini na različnih področjih in drugimi
ustreznimi nacionalnimi programi;
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– podrobno razdelati tudi vse ukrepe iz NEPNa, ki
so povezani z energetsko revščino;
– oblikovati praktične rešitve za energetsko revna
gospodinjstva;
– identificirati sistem in ukrepe energetske in podnebne politike, ki lahko dodatno prizadenejo najšibkejše,
ki se najtežje prilagajajo;
– vzpostava sistema spremljanja kazalnikov in zagotavljanja kakovosti zbiranja podatkov o izvajanju ukrepov;
– razviti dolgoročne strategije, ne le kratkoročne;
– prepoznati težavo, ki je značilna za lokalno okolje
in vključiti lokalne akterje v oblikovanje strategij;
– zagotoviti trajnost politike in ukrepov na področju
energetske revščine s prenosom odgovornosti za reševanje problema z lokalnih akterjev in nevladnih organizacij na odločevalce na visoki ravni;
– izgraditi zmogljivosti odločevalcev, da prevzamejo
vodilno vlogo pri reševanju energetske revščine;
– v oblikovanje ukrepov vključevati širok krog zainteresiranih deležnikov, s poudarkom na ustvarjanju
povezav med socialnim, energetskim in okoljskim sektorjem;
– zagotoviti spremljanje in oceno ukrepov in programov energetske revščine;
– okrepiti vse akterje, javne organe, raziskovalce
in akademske kroge ter nevladne organizacije z zagotavljanjem več sredstev, namenjenih posebej za energetsko revščino;
– spodbujati povezave med socialnimi, energetskimi, zdravstvenimi in okoljskimi institucijami ter zagotoviti
izmenjavo podatkov;
– prizadevati si za uskladitev energetske in socialne politike (socialna podpora, povezana z energetsko
revščino in obratno);
– povezati politike glede energetske revščine s
širšo paleto politik, kot so zaposlovanje, stanovanjska
politika ali pokojninska politika.
Tematski sklop: 1.4. Kultura in jezik kot temeljna
dejavnika nacionalne identitete
Številka teme: 1.4.1.
Naslov teme: Analiza stanje hrvaške, nemške in
srbske skupnosti v Republiki Sloveniji
Cilji projekta:
– opredeliti število pripadnikov navedenih skupnosti
in njihova tradicionalna poselitvena območja;
– analizirati značilnosti, ki se nanašajo na njihovo
identiteto, kulturo in jezik;
– pridobiti kvalitativni vpogled v njihova pričakovanja in potrebe za ohranitev jezika in kulture.
Številka teme: 1.4.2.
Naslov teme: Standardizacija hidronimov v registru
zemljepisnih imen
Cilji projekta:
– standardizacija hidronimov kot del postopne standardizacije vseh zemljepisnih imen v Sloveniji;
– povečanje kakovosti registra zemljepisnih imen in
z njim povezanih drugih državnih baz podatkov;
– povečanje kakovosti državnih kart;
– povečanje kakovosti uradnih slovenskih pregledovalnikov, ki prikazujejo kartografijo in topografijo Slovenije;
– uresničevanje resolucij OZN o zemljepisnih imenih;
– ohranjanje in razvijanje slovenske kulture, kulturne dediščine in jezika;
– krepitev nacionalne identitete in varovanje kulturne raznolikosti;
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– spodbujanje kulturnega udejstvovanja in z digitalizacijo, ki omogoča ohranjanje in promocijo kulturnih
vsebin;
– omogočanje odprtega dostopa do jezikovnih orodij in virov ter kulturnih vsebin vsem, še posebej invalidom in osebam z različnimi oblikami funkcionalne
oviranosti.
Številka teme: 1.4.3.
Naslov teme: Popis ogroženih slovenskih narečij v
zamejstvu: govori v Radgonskem kotu in na Gradiščanskem v Avstriji ter govori srednještajerskega in kozjansko-bizeljskega narečja na Hrvaškem
Cilji projekta:
– zvočna dokumentacija narečnega gradiva s
profesionalnimi snemalnimi napravami najvišjega kakovostnega razreda, fonetični prepis gradiva, profesionalna zvočna obdelava posnetkov, priprava spletnih
zvočnih besedilnih zbirk, opremljenih s fonetičnimi
zapisi;
– vzpostavitev sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in terenske raziskave ogroženih slovenskih narečij
v zamejstvu, konkretno robnih območij srednještajerskega (Hum na Sutli z okolico) in kozjansko-bizeljskega narečja (Dubravica z okolico) ter govorov v Radgonskem kotu in na Gradiščanskem (Potrna/Laafeld,
Dedonci/Dedenitz, Gorica/Goritz, Zenkovci/Zelting in
Žetinci/Sicheldorf). Izdelava posebnih specializiranih
območnih vprašalnic za zajetje razlikovalnih lastnosti
govorov posameznih krajev, izvedba ankete v vseh naseljih obravnavanega območja;
– podroben opis notranje narečne členjenosti, določitev narečnih mej, izris področnih narečnih kart, izdelava fonoloških opisov govora z oceno vpliva jezikov
v stiku.
Številka teme: 1.4.4.
Naslov teme: Ohranjanje mikrotoponimov v zamejstvu: celovit popis slovenskih narečnih ladinskih in hišnih
imen v Porabju
Cilji projekta:
– celovita identifikacija in inventarizacija mikrotoponimov (ledinskih in hišnih imen) na območju avtohtone slovenske naselitve v Porabju (območje naselij in
zaselkov Andovci, Dolnji Senik, Gornji Senik, Janezovi
breg, Sakalovci, Slovenska ves, Števanovci, Otkovci in
Verica-Ritkarovci);
– obeležba narečne (zvočne in pisne) in poknjižene
oblike imen;
– priprava tematskih zemljevidov, dopolnitev spletne baze imen ter priprava GIS (vektorskih slojev);
– popravki v Registru zemljepisnih imen Republike
Slovenije v merilu 1:5.000;
– promocija slovenske kulturne dediščine in slovenske govorice v Porabju, spodbujanje ohranjanja in
razvoja slovenstva, krepitev nacionalne identitete in varovanje kulturne raznolikosti v zamejstvu, spodbujanje
dobrega in na sodelovanju vseh temelječega upravljanja
nesnovne kulturne dediščine, spodbujanje kulturnega
udejstvovanja z digitalizacijo, ki omogoča ohranjanje,
dostopnost in promocijo kulturnih vsebin, omogočanje
odprtega dostopa do jezikovnih orodij in virov ter kulturnih vsebin vsem zainteresiranim deležnikom, spodbujanje mednarodnega kulturnega sodelovanja, promocije
slovenske kulture v mednarodnem okolju, povezovanje
s Slovenci v zamejstvu.
Tematski sklop: 1.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
Številka teme: 1.9.1.
Naslov teme: Arhitekturne tipologije in arhitekturne
krajine in regije Slovenije
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Cilji projekta:
A Revizija obstoječih raziskav in opredelitev stanja:
– opredelitev arhitekturnih krajin in regij Slovenije
(primerjava z analizo iz 90. let, definicija sprememb v
prostoru, razvojnih trendov in stanje ohranjenosti arhitekturne identitete Slovenije);
– opredelitev tipologije urbanih in ruralnih naselij;
– oblikovanje/revizija arhitekturne tipologije;
– priprava podatkovnih slojev v vektorski obliki za
vključitev v prostorski informacijski sistem;
– opredelitev kakovostnih meril/kriterijev za načrtovanje/razvoj naselij;
– ohranjanje regionalne in lokalne identitete prostora in naselij;
– preprečevanje nadaljnjega širjenja posamične
poselitve;
– vsem naseljem določiti ureditvena območja izvajanje celovite prenove naselij;
– ustvariti oblikovno prepoznavnost v tistih podeželskih naseljih, v katerih se razvija turizem, tako da
se ohranja tradicionalno strukturo, hkrati pa izboljšuje
infrastruktura in trajnostna mobilnost.
B Implementacija rezultatov:
– razvoj orodij za usmerjanje lokalnih prostorskih
politik in za usposabljanje načrtovalcev;
– izbor primerov, primerjava izvedb na terenu, izbor
dobrih praks;
– popularizacija rezultatov raziskave.
Tematski sklop: 1.10. Zaupanja vreden pravni sistem
Številka teme: 1.10.1.
Naslov teme: Spolno nadlegovanje in druge oblike
spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih institucijah v Sloveniji
Cilji projekta:
– izdelati analizo urejenosti sistema preprečevanja
in sankcioniranja spolnega nadlegovanja in drugih oblik
spolnega nasilja na visokošolskih zavodih in raziskovalnih institucijah v Sloveniji s pripravo predlogov za
izboljšanje;
– narediti pregled dobre prakse iz tujine in izdelati
študijo dobrih primerov, ki so aplikabilni za slovensko
zakonodajo in akademsko okolje;
– posebej obravnavati problematiko spolnega
nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja med zaposlenimi in med predavateljskim osebjem in študentsko populacijo zaradi specifične narave študijskega
procesa;
– primeri dobre prakse morajo biti raznovrstni in
primerni za različna študijska oziroma delovna okolja
(predavalnica, laboratorij, terensko delo) in odnose.
– pripraviti priporočila za ozaveščanje o problematiki spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega
nasilja v slovenskem akademskem prostoru, z ozirom
tako na zaposlene v visokošolskih in raziskovalnih institucijah, kot tudi na študentsko populacijo;
– seznanjati širšo strokovno in laično javnost o izsledkih raziskave in jih senzibilizirati v smeri razumevanja kompleksnosti problematike spolnega nadlegovanja
in drugih oblik spolnega nasilja posebej v akademskem
okolju.
Številka teme: 1.10.2.
Naslov teme: Zaščita žrtev nasilja v družini s prepovedjo približevanja
Cilji projekta:
– analiza gibanja nasilja v družini in izrečenih prepovedi približevanja, s poudarkom na obdobju COVID-19;
– ocena ustreznosti zakonske ureditve in prakse;
– analiza učinkovitosti prepovedi približevanja;
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– podroben pregled spoznanj drugih avtorjev o nasilju v družini – metaanaliza;
– statistična in vsebinska analiza izrečenih ukrepov
prepovedi približevanja, ki jih je slovenska policija izrekla
v obdobju med leti 2010 in 2021;
– ugotoviti, v kolikšni meri povzročitelji nasilja ukrep
upoštevajo oziroma v kakšnem deležu žrtve poročajo o
kršitvah ukrepa (v času epidemije in izven);
– ugotoviti kakšen delež umorov oziroma ubojev,
storjenih v okviru družine in družini podobnih partnerskih
skupnosti, je bil neposredno povezan s prehodno izrečenim ukrepom prepovedi približevanja, ki je v času storitve uboja ali umora še veljal ali pa je pred tem potekel.
Številka teme: 1.10.3.
Naslov teme: Raziskava potresne varnosti in analiza potresne odpornosti objektov v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje
Cilji projekta:
– pridobitev strateške oziroma sistemske podlage
za nadaljnje ukrepanje upravljavca Ministrstva za pravosodje na področju potresne varnosti objektov pravosodnih organov;
– pridobitev analize potresne odpornosti 52 objektov pravosodnih organov v upravljanju Ministrstva za
pravosodje, na primeru značilnih stavb proučiti možne
scenarije za izboljšanje le-te ter izoblikovati ključne rešitve za učinkovito potresno upravljanje;
– pridobitev tako konkretne predloge ukrepov za
povečanje potresne odpornosti posameznih značilnih
stavb, kot tudi sistemske usmeritve, oboje kot podlaga
za prihodnje investicije na tem področju.
Številka teme: 1.10.4.
Naslov teme: Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti
Cilj projekta:
– ugotoviti, kakšna je kaznovalna politika slovenskih
sodišč v primeru kaznivih dejanj spolne kriminalitete:
– kako se sodna praksa giblje v okviru zakonskih
kaznovalnih razponov,
– katere okoliščine, vključno s povratništvom,
sodišča upoštevajo pri izrekanju sankcij.
Številka teme: 1.10.5.
Naslov teme: Uveljavljanje kolektivnega sodnega
varstva v primerih množičnega oškodovanja potrošnikov
in drugih skupin oškodovancev v Sloveniji
Cilji projekta:
– analiza obstoječega stanja v Republiki Sloveniji
na področju uveljavljanja kolektivnega sodnega varstva
v primerih množičnega oškodovanja potrošnikov in drugih skupin oškodovancev:
– ugotoviti, ali veljavna ureditev Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT) za prizadete osebe predstavlja
učinkovit pravni okvir za kolektivno uveljavljanje tožbenih zahtevkov v primerih množičnega oškodovanja;
– ugotoviti vzroke za nizko število primerov uveljavljanja tožbenih zahtevkov po ZKolT od začetka njegove uporabe; ali so vzroki pravne ali dejanske narave;
ali je številčnost primerov v Sloveniji primerljiva drugim
državam (pet držav, med njimi najmanj tri iz EU);
– opredelitev rešitev, ki bodo ureditev ZKolT nadgradile tako, da bo ta omogočala njegovo širšo uporabo;
– analiza skladnosti veljavnega normativnega okvira z Direktivo (EU) 2020/1828 Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 25. novembra 2020 o zastopniških
tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in
razveljavitvi Direktive 2009/22/ES:
– ugotoviti, kako so države članice EU (najmanj tri
države) uskladile svojo normativno ureditev z Direktivo
(EU) 2020/1828;
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– ugotoviti, v kolikšnem obsegu ureditev ZKolT
odstopa od navedene Direktive (EU) 2020/1828;
– opredelitev rešitev, ki bodo ureditev ZKolT nadgradile tako, da bo ta usklajena z Direktivo (EU) 2020/1828.
Številka teme: 1.10.6.
Naslov teme: Pravne in dejanske možnosti razbremenitve sodnika opravil, ki po svoji vsebini niso sojenje
Cilji projekta:
– ugotoviti, kakšne so v Republiki Sloveniji pravne
in dejanske možnosti za razbremenitev sodnika opravil,
ki po svoji vsebini niso sojenje, in s tem v zvezi tudi:
– ugotoviti, kakšne so pravne in dejanske možnosti za razbremenitev sodstva nalog, ki po vsebini ne
spadajo med sodne, njihov prenos na druge organe,
in posledično proučiti kriterije glede potrebnega števila
mest sodnikov in sodnega osebja;
– ugotoviti, kateri so razlogi za dejansko manj
rešenih sodnih zadev v obdobju zadnjih petih poročevalskih let.
Tematski sklop: 1.11. Varna in globalno odgovorna
Slovenija
Številka teme: 1.11.1.
Naslov teme: Nadgradnja analitske platforme za
preiskovanje finančnih tokov
Cilji projekta:
– uvedba in študija novih načinov vizualizacij podatkov o finančnih transakcijah;
– vključitev novih modulov za analize podatkov;
– razširitev nabora vhodnih podatkov;
– spodbujanje sodelovanja med organi pregona in
raziskovalnimi organizacijami.
Številka teme: 1.11.2.
Naslov teme: Transatlantsko sodelovanje in diaspora kot mehka moč – vloga in pomen izobražencev v
Združenih državah Amerike in Kanadi
Cilji projekta:
– popisati, analizirati in oceniti dosedanjo vlogo ter
obseg in potencial slovenskih intelektualcev, kulturnikov
in gospodarstvenikov, ki živijo v Severni Ameriki, posebej posameznikov, ki so se izselili po letu 1991;
– analizirati njihov interes, možnosti in vpliv za promocijo Slovenije pred zveznimi, državnimi/regionalnimi
in lokalnimi oblastmi, gospodarskimi subjekti, znanstvenoizobraževalnimi in kulturnimi institucijami ter drugimi
relevantnimi deležniki iz Združenih držav Amerike in
Kanade;
– analizirati njihov interes in možnosti za podporo
Sloveniji v smeri njene večje internacionalizacije in globalne prepoznavnosti;
– narediti primerjalno analizo, kako druge (najuspešnejše) države uporabijo intelektualni, kulturni in gospodarski vrh diaspore za promocijo države, zastopanje
njenih interesov ter njeno večjo internacionalizacijo in
globalno prepoznavnost.
Številka teme: 1.11.3.
Naslov teme: Učinkovitost rehabilitacijskih programov in programa dodatnega usposabljanja za varno
vožnjo
Cilji projekta:
– ugotoviti število udeležencev po posameznih
vzrokih za udeležbo na rehabilitacijskih programih (alkohol, droge, hitrost) in po vrsti programov (edukacijske,
psihosocialne delavnice ter programi varne vožnje) od
leta 2012 naprej;
– ugotoviti, ali so rehabilitacijski programi, ki ji določa zakon o voznikih in izvaja Javna agencija RS za
varnost prometa učinkoviti do mere, da se to dejansko
odrazi na spremenjenem vedenju in stališčih posamez
nikov po zaključenih programih;
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– ugotoviti zakonitosti predhodnih značilnosti kršiteljev – udeležencev rehabilitacijskih programov (starost,
spol, vozniško dovoljenje, predhodni prekrški, stopnja
alkoholiziranosti ali prisotnost drog oziroma prekoračitve
hitrosti in drugi pomembni podatki);
– preveriti oceno udeležencev glede same izvedbe
rehabilitacijskih programov (vsebine, pristopi, izvajalci,
organizacijski vidiki);
– preveriti, ali so udeleženci v roku dveh let po
zaključku programa ponovili že storjeni prekršek, zaradi katerega so se morali udeležiti rehabilitacijskega
programa;
– preveriti, ali so bili udeleženci v roku dveh let po
zaključku programa udeleženi v prometni nesreči;
– preveriti kakšno je stališče udeležencev rehabilitacijskih programov v zvezi s pitjem alkohola oziroma
uživanjem drog v povezavi z vožnjo ali stališče do prehitre vožnje po preteku vsaj enega leta od zaključka
programa;
– preveriti kakšen bi bil po mnenju udeležencev
rehabilitacijskih programov najbolj ustrezen ukrep za
osebe, ki jim je bilo zaradi vožnje pod vplivom alkohola
ali drugih prepovedanih substanc izrečeno prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja (npr. uvedba obveznega dela v splošno korist, omejitev števila možnosti
ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja …).
Številka teme: 1.11.4.
Naslov teme: Kriptografsko varen generator naključnih števil
Cilji projekta:
– analiza stanja na področju implementacije kriptografsko varnega generatorja naključnih števil z upoštevanjem morebitnih groženj s strani kvantnih računalnikov;
– določitev splošnih priporočil oziroma zahtev za
kriptografsko varen generator naključnih števil ter metodologij za preverjanje pravilnosti implementacij;
– priprava predloga priporočil oziroma zahtev za
kriptografsko varen generator naključnih števil, ki bi bil
primeren za uporabo na področju tajnih podatkov (ločeno za različne stopnje tajnosti) ter metodologij za preverjanje pravilnosti implementacij (izsledki tega segmenta
raziskave so na voljo izključno predlagatelju teme);
– razvoj »pravega« generatorja naključnih števil na
fizikalnih osnovah (npr. na zakonih kvantne fizike, na diodah itd.) (izsledki tega segmenta raziskave so na voljo
izključno predlagatelju teme);
– priprava referenčne implementacije kriptografsko
varnega generatorja naključnih števil v tehnologiji FPGA
(angl. Field Programmable Gate Array) (izsledki tega
segmenta raziskave so na voljo izključno predlagatelju
teme);
– razvoj modula psevdo generatorja naključnih števil za umestitev v aplikacije za mobilne naprave (izsledki
tega segmenta raziskave so na voljo izključno predlagatelju teme).
Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki
ustvarja dodano vrednost za vse
Tematski sklop: 2.5. Gospodarska stabilnost
Številka teme: 2.5.1.
Naslov teme: Model splošnega ravnovesja z okoljsko in energetsko komponento
Cilja projekta:
– razvoj oziroma nadgradnja splošnih ravnovesnih
makroekonomskih modelov, ki vsebujejo okoljsko in
energetsko komponento (model je lahko sestavljen iz
različnih modulov ali pa so v modelu integrirani vsi cilji);
– model naj omogoča dovoljšno število variabel in
parametrov, ki se jih bo lahko nastavljalo in preko trans
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misijskih kanalov povezovalo energetske in okoljske
učinke z ekonomskimi ter socialnimi; s tem povezano
bodo identificirani »Šoki in ukrepi«, s katerimi bo možno
opraviti različne simulacije; na primer povezava zniževanje izpustov na gospodarstvo in trg dela.
Številka teme: 2.5.2.
Naslov teme: Digitalna preobrazba in struktura slovenskega gospodarstva ter dolgoročna gospodarska
rast in vzdržnost javnih financ Slovenije
Cilji projekta:
– identifikacija kanalov, smeri in moči povezav med
digitalizacijo (tudi z vidika uvajanja 5G omrežja) in dolgoročno gospodarsko rastjo Slovenije na podlagi empiričnih podatkov (na makro ravni), vključno s preverjanjem povezav med digitalizacijo in tehničnim napredkom, zalogo kapitala in agregatno ponudbo delovne sile
(z vidika zaposlenosti in delovnih ur na zaposlenega);
– opredelitev neto učinka digitalizacije na slovensko
gospodarstvo;
– identifikacija interakcije med digitalizacijo in strukturo slovenskega gospodarstva na mikro ravni; vpliv
digitalizacije na produktivnost podjetij in panog, mednarodno konkurenčnost, povpraševanju po delovni sili,
plačah;
– identifikacija interakcije med strukturnimi spremembami gospodarstva in sistemi usposabljanja;
– identifikacija ustrezne metodologije za analiziranje omenjenih povezav;
– identifikacija vloge in ukrepanja fiskalne politike
za zagotavljanje blaginje slovenskih državljanov in vzdržnosti javnih financ med procesom digitalne preobrazbe;
– identifikacija optimalnih virov financiranja sistemov socialne zaščite.
Številka teme: 2.5.3.
Naslov teme: Model za napovedovanje izdatkov
sektorja država
Cilji projekta:
– pridobiti »top down« približek načrtovanja in napovedovanje izdatkov sektorja država (po ESA metodologiji), pri tem, da se zagotovi z mesečnim zamikom
podatke za 4 javnofinančne blagajne;
– razviti modelski pristop, ki bo omogočil na agregirani ravni hitrejše ocene javnofinančnih tokov. Model
mora omogočiti zajem ključnih izdatkov sektorja države
(vse javnofinančne blagajne) kot opredeliti prispevek
javnih zavodov, skladov, agencij in državna podjetja, ki
so zajeta v sektorju država (vstopni podatki na podlagi
AJPES bilanc);
– razviti model, ki bo omogočil povezavo podatkovnih baz (MF bilten in AJPES) in analitičnega orodja za
napovedovanje. Pri tem je potrebno razviti ekonometrični izračun oziroma predlagati nove analitične pristope
za obdelavo (preučevanje odvisnosti, iskanje ustreznih
spremenljivk) in napoved podatkov;
– zagotoviti je potrebno napoved (na podlagi več
preučenih spremenljivk) za posamezne kvartale in najmanj za prihodnja tri leta po ESA kategorijah:
– D1 / Sredstva za zaposlene (z možnostjo podkategorije: Plače in prispevki / JZ);
– P2 / Vmesna poraba (z možnostjo podkategorije: Izdatki za blago in storitve / JZ);
– D62&D6311&D6312&D6313 / Skupaj socialna
nadomestila (nujno s podkategorijo: Bruto pokojnine /
ZPIZ);
– P5 / Bruto investicije (nujno s podkategorijo:
bruto investicije drugih enot sektorja država / ZPIZ);
– Reisdium preostalih temeljnih agregatov (D4,
D3, D5, D7, D9) / posebej ločiti EU sredstva, ki niso
porabljena znotraj sektorja država;
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– opraviti analizo vsaj parih držav in njihovih modelov za napovedovanje izključno izdatkovne strani sektorja država.
Številka teme: 2.5.4.
Naslov teme: Akcijski načrt za želeno povečanje
blaginje v Sloveniji
Cilji projekta:
– opredelitev ključnih dejavnikov zaostajanja produktivnosti v Sloveniji;
– omejeno število ukrepov z največjim učinkom na
zmanjšanje zaostajanja produktivnosti v Sloveniji glede
na Avstrijo in Nemčijo;
– razvrstitev ukrepov glede na njihov učinek na rast
produktivnosti in višanje blaginje v Sloveniji;
– prilagoditev ukrepov;
– prilagoditev in nadgradnja obstoječega akcijskega
načrta v luči »protikoronskih« ukrepov za blaženje negativnih učinkov zdravstvene krize na rast produktivnosti
v Sloveniji.
Tematski sklop: 2.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
Številka teme: 2.6.1.
Naslov teme: Izdelava aplikativnega modela za
merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij
Cilji projekta:
Priprava strokovnega predloga enotne metodologije
merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij na nacionalnem nivoju za potrebe priprave uredbe o merjenju
družbenih učinkov socialnih podjetij.
– analiza merjenja družbenih učinkov socialnih
podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije v mednarodnem prostoru tj. v vsaj 3 primerljivih državah
članicah EU:
– posnetek in analiza stanja,
– identifikacija in analiza deležnikov,
– identifikacija in analiza kazalnikov za merjenje
družbenih učinkov,
– identifikacija in analiza podpore za merjenje
družbenih učinkov (vsebinska, finančna in IT podpora);
– priprava možnih modelov za ugotavljanje in merjenje družbenih učinkov slovenskih socialnih podjetij in
drugih subjektov socialne ekonomije;
– oblikovanje najbolj optimalnega modela merjenja
družbenih učinkov za slovenski institucionalni kontekst,
ki mora biti, zaradi evropske primerljivosti, usklajen z
mednarodnimi dokumenti ter prilagojen razmeram in
potrebam socialno podjetniške prakse v Sloveniji (poenostavljen);
– opredelitev metodologije samoocenjevanja slovenskih socialnih podjetij in drugih subjektov socialne
ekonomije ter preverba usposobljenosti sektorja za izvedbo merjenja družbenih učinkov (izvedba testiranja);
– oblikovanje navodil za praktično uporabo modela
merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij.
Številka teme: 2.6.2.
Naslov teme: Mapiranje, analiza in modeliranje tokov lesa in v njem vezanega ogljika v Sloveniji
Cilji projekta:
– priprava znanstvene podlage in strokovnega predloga za pripravo politike (metodologija, ukrepi), ki bi
kot ponor ogljika upoštevala tudi vezavo biogenega
ogljika v izdelke (bilančno povečanje količine biogenega
ogljika v izdelkih iz lesa in lesnih tvoriv) ter to priznala
pri uresničevanju ciljev iz zavez v energijsko-podnebnih
zakonodajnih svežnjih (npr. »fit for 55«);
– priprava predloga modela za obdavčitev na osnovi ogljičnega odtisa izdelka oziroma drugega relevantnega kriterija in priprava predloga dodatnih ukrepov države
za vzpodbujanje porabe lesa in investicij v lesno indu-
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strijo. Priprava scenarijev za umestitev investicij, potrebnih za učinkovito prestrukturiranje slovenske lesnopredelovalne industrije, da bi dosegla cilje, ki so zastavljeni
v strateških dokumentih s področja lesne predelave in
Slovenski industrijski strategiji, in ki bi pripomogle k uresničitvi zavez, ki jih je Slovenija sprejela v EU;
– ovrednotenje pozitivnih ekonomskih učinkov doseženih s predelavo lesa z vidika vezave CO2 v izdelkih;
– oblikovanje modela, ki bo zajel snovne tokove
lesa v njegovi pridelavi, predelavi (primarni in sekundarni), pri zbiranju ostankov in odpadkov, ponovni uporabi in rabi v energetiki. Model naj ovrednoti te tokove
predvsem z ekonomskega (vključno z ovrednotenjem
vezave CO2 v izdelkih) in okoljskega (predvsem bilance emisij toplogrednih plinov) vidika, kjer je to smiselno
in mogoče pa tudi iz družbenega. Pri tem naj eksplicitno izpostavi ne le zmanjšanje emisije toplogrednih
plinov zaradi izdelave in uporabe lesenih izdelkov (in
ne izdelkov iz drugih, energijsko potratnejših tvoriv ali
tvoriv fosilnega izvora) ampak tudi količino biogenega
ogljika, ki je vezan v lesne izdelke. Model naj bo pripravljen na širitve in posodabljanja, omogoči pa naj
optimizacijo rešitev tako z gospodarskega kot okoljskega vidika (vključujoč logistiko in reverzno logistiko),
oziroma kombinacije obeh.
Številka teme: 2.6.3.
Naslov teme: Tehnična varnost kibernetske infrastrukture
Cilja projekta:
– študija izpostavljenosti tveganjem kibernetske
varnosti na tehnoloških področjih 5G + 6G omrežja,
kibernetska varnost z Blockchain, internet stvari (IoT)
oziroma kibernetsko fizični sistemi, podatki, obogatena
/ navidezna resničnost (AR/VR);
– priporočila ukrepov za zmanjševanje tveganj v
projektih integracije sistemov (digitalne transformacije) v
vertikalne sektorje kritične infrastrukture, javna varnost,
pametna mesta in skupnosti, multimedija, zdravstvo,
pametne zgradbe in industrija.
Številka teme: 2.6.4.
Naslov teme: Priprave metodologije in presoja učinkovitosti ukrepov iz naslova Strategije pametne specializacije
Cilj projekta:
– vzpostaviti podatkovni model in prakso celovitega
in koherentnega spremljanja in presoje ukrepov kohezijske politike na področju raziskav, razvoja in spodbujanja
inovativnosti na podlagi izkušenj z izvajanjem S4 v VFO
2014-2020 in VFO 2021-2027.
Številka teme: 2.6.5.
Naslov teme: Vzpostavitev centralnega izvajanja
nacionalnih medlaboratorijskih primerjav v nacionalnem
meroslovnem sistemu
Cilj projekta:
– vzpostaviti centralni sistem izvajanja nacionalnih
medlaboratorijskih primerjav za akreditirane in napredne
industrijske kalibracijske laboratorije (na primeru fizikalne veličine dolžina).
Tematski sklop: 2.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
Številka teme: 2.9.1.
Naslov teme: Analiza vpliva podnebnih sprememb
in turističnega prometa na trajnostni razvoj turističnih
destinacij z identifikacijo potrebnih ukrepov za javni in
zasebni sektor
Cilji projekta:
– analiza vpliva turizma v Sloveniji na podnebje, ki
mora v okviru izračuna CO2 zajeti vse ključne elemente,
ki vplivajo na podnebje: pregled obstoječih modelov in
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primerjalna analiza tujih praks ter vzpostavitev modela
merjenja za slovenski turizem na ravni destinacij;
– analiza vpliva podnebnih sprememb na posamezne turistične makro destinacije: pregled obstoječih
modelov in primerjalna analiza tujih praks ter vzpostavitev modela merjenja za slovenski turizem na ravni
destinacij;
– razvoj algoritma za napovedovanje/projiciranje
vpliva podnebnih sprememb ter ogljičnega odtisa, kot
posledice naraščajočega obiska gostov na turistične
destinacije;
– identifikacija ključnih skupin deležnikov v slovenskem turističnem gospodarstvu, ki v največji meri
prispevajo k povečani vsebnosti CO2 v ozračju ter tistih,
ki so najbolj prizadeti z vidika podnebnih sprememb –
med drugim organizatorji potovanj, turistične agencije,
letalski prevozniki, žičničarji, ponudniki nastanitev, gostinci itd.;
– identifikacija kriznih destinacij ali con, ki potrebujejo produktno, upravljavsko, infrastrukturno ali trženjsko
prilagoditev;
– opredelitev potrebnih ukrepov s konkretnimi predlogi za ukrepanje v smislu prilagajanja turistične ponudbe, infrastrukture, trženja itd. za blaženja posledic podnebnih vplivov in zmanjšanje ogljičnega odtisa
(prilagoditvena strategija s predlaganimi tehnološkimi
in drugimi usmeritvami, opredelitev novih priložnosti v
turistični dejavnosti zaradi podnebnih sprememb …);
– strateške usmeritve za izboljšanje trajnostnega
razvoja slovenskega turizma;
– priporočila morajo biti izdelana posebej za zasebni sektor – raven lokalnih turističnih ponudnikov in posebej za javni sektor, ločeno za nivo občin in nivo države;
– priporočila morajo zajeti tiste aktivnosti, ki bodo
usmerjale prilagajanje slovenskega turističnega gospodarstva novim spremembam v okolju zaradi podnebnih
sprememb in rasti CO2 kot posledice turistične dejavnosti v naslednjih 10 do 20 letih;
– predlagane aktivnosti prilagajanja morajo biti realno izvedljive, upoštevajoč vse morebitne omejitve, tako
okoljske (prostorske), kot gospodarske.
Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje
Tematski sklop: 3.2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
Številka teme: 3.2.1.
Naslov teme: Analiza javnopolitičnih sprememb na
področju izobraževanja v Sloveniji v obdobju od osamosvojitve do danes in analiza umeščanja razvoja vzgoje
in izobraževanja v Sloveniji v evropske in globalne javnopolitične trende
Cilji projekta:
– sistematična analiza glavnih javno političnih sprememb na področju izobraževanja v Sloveniji v obdobju
od osamosvojitve do danes s fokusom na kakovost in
pravičnost izobraževanja;
– analiza za Slovenijo relevantnih evropskih in globalnih trendov razvoja izobraževanja z zasledovanjem
ciljev kakovosti in pravičnosti;
– opredelitev ključnih kazalnikov za spremljanje
ciljev razvoja kakovosti in pravičnosti izobraževanja na
nacionalni in mednarodni ravni ter opredelitev položaja Slovenije v evropskih in globalnih trendih razvoja
izobraževanja;
– analiza nacionalnih, evropskih in globalnih trendov položaja vzgojnoizobraževalnega sistema v odnosu
do drugih družbenih podsistemov;
– priprava predlogov za sistemske spremembe snovanja razvoja vzgojnoizobraževalnega sistema v Sloveniji;
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– opredelitev konceptualnega okvira in izhodišč za
nadaljnjo javno politično razpravo o razvoju izobraževanja v Sloveniji.
Številka teme: 3.2.2.
Naslov teme: Znanje kot vseživljenjski človeški kapital – analiza stanja in dejavnikov spodbujanja vseživljenjskega učenja v Sloveniji
Cilji projekta:
– analizirati stanje vseživljenjskosti učenja v Sloveniji v mednarodno primerjalnem vidiku, izhajajoč iz ciljev
Strategije vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007) in
hkratno z umeščanjem položaja Slovenije v globalne
trende trajnostnega razvoja in digitalnega preboja;
– analizirati raznolikost stanja vseživljenjskosti učenja v Sloveniji po regijah in različnih vrst pismenosti;
– pripraviti pregled modelov in dosedanjih aktivnosti
in razviti nove ter povečati njihove učinke v spodbujanju
vseživljenjskosti učenja v Sloveniji;
– identificirati in analizirati dejavnike krepitve oziroma slabitve vseživljenjskosti učenja v Sloveniji z razvojem inštrumentarija krepitve;
– oblikovanje modela za spodbujanje razvoja spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih
in zmanjševanje digitalne vrzeli, še posebno za t. i. ranljive skupine, razviti predloge za inovativne andragoške
strategije za učenje v lokalnem ali delovnem okolju, ki
spodbujajo trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo.
Številka teme: 3.2.3.
Naslov teme: Oblikovanje smernic kakovostne zasnove sodobne šolske arhitekture s ciljem podpore celovitemu trajnostnemu načinu življenja in dela v šoli
Cilji projekta:
– analiza primerov dobre trajnostne arhitekturne
prakse na področju šolske infrastrukture v državah, primerljivih s Slovenijo po dosežkih znanja v mednarodnih
raziskavah (OECD PISA idr.), in ki so hkrati širše prepoznavne po vidnejših dosežkih tudi na področju trajnostnega (vključujočega, prožnega, inovativnega, zdravega itn.) oblikovanja šolskega prostora (npr. Danska,
Finska, Nizozemska, Avstrija, Nemčija idr.), z možnostjo
prenosa obravnavanih elementov, modelov in konceptov
v drugih državah v slovensko prakso;
– pri analizi in raziskovanju primerov dobre prakse
iz drugih držav, raziskovanju novih možnosti za posodobitev, (pre)oblikovanje šolske stavbe in prostorov s
ciljem podpore celovitejšemu trajnostnemu načinu življenja in dela v šoli, so v ospredju naslednji vsebinski poudarki: 1. večja integracija elementov gibalne in športne
vzgoje ter drugih prvin zdravega življenjskega sloga in
zdravja v šolski vsakdan, 2. arhitekturna zasnova vključujočega prostora za vse skupine učencev in učenk
(upoštevanje zahtev prilagajanja fizičnega prostora in
procesa izobraževanja učencem in učenkam s posebnimi potrebami) in 3. protipotresna varnost šol;
– opredelitev osnovnih elementov in oblikovalskih
načel zasnove »trajnostne šole«, skladno s trajnostnimi
načeli in sodobnimi pedagoškimi pristopi, z vsebinskima
poudarkoma na omogočanju inkluzivnega pristopa na
področju dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami ter celovitejšega pristopa pri integraciji gibalne in
športne vzgoje ter drugih prvin zdravega življenjskega
sloga v šolski vsakdan;
– priprava splošne ocene o stanju protipotresne
varnosti na obstoječem stavbnem fondu šol glede na
čas gradnje;
– priprava arhitekturnih smernic oziroma priporočil
za oblikovanje »trajnostne šole« v Sloveniji, bolj elaborirano z vidika prilagajanja učencem in učenkam s
posebnimi potrebami ter večje integracije telesne dejav-
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nosti v šolski vsakdan, vključujoč tudi splošna priporočila
za izboljšanje protipotresne varnosti šol – za pomoč in
usmeritev šolam, oblikovalcem in investitorjem pri raznih manjših in večjih intervencijah v šolski prostor, pri
prenovah obstoječih in zasnovah novih šolskih objektov.
Številka teme: 3.2.4.
Naslov teme: Program usposabljanja za kibernetsko varnost
Cilja projekta:
– analiza obstoječih programov, ki pokrivajo kibernetsko varnost;
– priprava programa usposabljanja za kibernetsko
varnost za IKT strokovnjake v podjetjih in institucijah.
Tematski sklop: 3.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve
Številka teme: 3.12.1.
Naslov teme: Večjezični slovar za področje geoinformatike
Cilji projekta:
– razviti koncept večjezičnega slovarja za področje
geoinformatike (slovenski, angleški in nemški jezik);
– razviti procesni model za usklajevanje prevodov
in razlage terminov s strani več udeležencev;
– vzpostaviti e-platformo za objavo usklajenih
različic prevodov in razlage terminov z možnostjo
naknadnega dodajanja komentarjev/posodabljanja
vsebin z ustreznimi metapodatki (avtorji gesel, datum
objave);
– priprava nabora terminov in vzpostavitev slovarja
za ta nabor terminov, pridobljenih na podlagi aktualnih
geoinformacijskih tehnologij in zakonodaje s področja
javne prostorske podatkovne/informacijske infrastrukture in javne geodetske službe;
– priprava standardnega izvedbenega načrta za
posodabljanje oziroma dopolnjevanje slovarja po zaključku projekta.
Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje
Tematski sklop: 4.1. Zdravo in aktivno življenje
Številka teme: 4.1.1.
Naslov teme: Postavitev modela za izračun energetskega in okoljskega odtisa vozil na primeru izvajanja
gospodarske javne službe javnega potniškega prometa
(GJS_JPP) v Republiki Sloveniji
Cilji projekta:
– analiza ključnih dokumentov v veljavi na področju
rabe obnovljivih goriv v transportu na ravni Slovenije in
EU, pregled stanja na področju rabe obnovljivih goriv
v RS in izbranih EU državah in identifikacija izzivov in
dilem povezanih z zasledovanjem ciljev;
– izvedba raziskav obstoječih tehnologij pogonov
vozil (avtobusov) v sistemu javnega potniškega prometa
v RS z vidika: porabe energije, emisij toplogrednih plinov
in drugih onesnažil ter ocena vpliva celotne flote teh
avtobusov na nacionalne cilje glede zavez na področju
podnebnih in okoljskih zavez;
– zasnova metodologije vrednotenja energetskega
in okoljskega odtisa vozil na primeru izvajanja gospodarske javne službe javnega potniškega prometa (GJS_
JPP) v RS v skladu z obstoječo nacionalno in evropsko
zakonodajo, strategijami, resolucijami, načrti in ukrepi;
– postavitev merilne verige za izvedbo meritev na
testnih avtobusih z različnimi pogonskimi sistemi (motorji z notranjim zgorevanjem s kapljevitimi in plinastimi
gorivi, hibridni pogoni, električni pogoni in gorivne celice
(opcijsko));
– izvedba meritev avtobusov z opisanimi pogonskimi sistemi v predhodni točki na obstoječih linijah
gospodarske javne službe javnega potniškega prometa
(GJS_JPP), kar vključuje:
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– merjenje položaja, hitrosti in pospeškov vozila.
Zaželeno je, da se poleg satelitskih podatkov zajema
tudi podatke z vozilskega računalnika,
– merjenje izpustov onesnažil analiziranih vozil z
motorji z notranjim zgorevanjem z uporabo PEMS (portable emission measurement systems) opreme, primerne za meritve cestnih vozil, vključujoč število in maso
trdnih delcev ter plinasta onesnažila: CO, CO2, THC,
NOx (za zagotavljanje primerljivosti s sorodnimi študijami v EU mora večina merilne opreme ustrezati Uredbi
2017/1151, ki predpisuje postopke za spremljanje izpustov vozil v realnem prometnem toku);
– sistemizacija podatkovnih zbirk izmerjenih podatkov v smiselne celote ter izgradnja baze podatkov
meritev;
– zasnova simulacijskega orodja za modeliranje
dinamike vožnje vozil in izračun izpustov onesnažil, ki
temelji na fizikalnih enačbah in izmerjenih bazah podatkov in omogoča določanje optimalnega pogonskega
sklopa, ustreznih energentov in potrebne infrastrukture
za vozila z različnimi karakteristikami in pogonskimi sistemi na poljubnih progah;
– razvoj in validacija prototipnega programskega orodja v široko razširjenem programskem jeziku.
Demonstracija delovanja in interpretacija rezultatov
prototipnega orodja za vsaj 10 kombinacij tras in
tipov vozil v sklopu JPP, ki jih določi Ministrstvo za
infrastrukturo;
– vrednotenje vpliva uvajanja vozil z različnimi pogonskimi sistemi na doseganje ciljev v skladu z obstoječo nacionalno in evropsko zakonodajo, strategijami,
resolucijami, načrti in ukrepi, kar specifično obsega izračun porabe energije za pogon vozila, deležev porabe
goriv, deležev obnovljivih virov in izpustov onesnažil ter
izračun okvirnih (ocenjenih) stroškov nabave in uporabe
takšnih vozil.
Tematski sklop: 4.9. Trajnostno upravljanje naravnih virov
Številka teme: 4.9.1.
Naslov teme: Analiza ocen zdravstvenih in okoljskih
tveganj zaradi uvajanja omrežja 5G v Sloveniji
Cilj projekta:
– izdelati analizo ocen morebitnih zdravstvenih in
okoljskih tveganj ob uvajanju nove tehnologije 5G v
Sloveniji in javnosti objektivno podati informacije o ugotovitvah izvedene ocene. Pri tem se upoštevajo zadnja
spoznanja znanosti, nacionalna zakonodaja, dokumenti,
smernice in priporočila vodilnih mednarodnih inštitucij in
analize najnovejše znanstvene literature.
Številka teme: 4.9.2.
Naslov teme: Novelacija Regionalne razdelitve krajinskih tipov in izjemnih krajin v Sloveniji ter njihova
digitalizacija
Cilj projekta:
– izdelava metodologije vsebinske posodobitve regionalizacije krajinskih tipov;
– posodobitev Regionalne razdelitve krajinskih tipov v Sloveniji s predlogi potrebnih ukrepov za preprečitev neželenih sprememb v prihodnje ter usmeritvami
za varstvo in razvoj v okviru instrumentov ključnih javnih
politik;
– posodobitev nabora izjemnih krajin na nacionalni
ravni za uvrstitev med javno dostopne in obvezujoče
podatke v prostorskem načrtovanju, presojanju vplivov
na okolje (krajino) in upravljanju le-teh, ter oblikovanje
meril za opredeljevanje izjemnih krajin na regionalni in
lokalni ravni v okviru prostorskega načrtovanja;
– posodobitev nabora prepoznavnih slovenskih krajin in njihova vključitev v regionalizacijo krajinskih tipov;
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– inventarizacija in digitalizacija krajinskih prvin v
okviru območij izjemnih krajin in vključitev v regionalizacijo krajinskih tipov ter priprava geolociranih vektorskih
slojev krajinskih prvin v območjih izjemnih krajin v prostorsko informacijski sistem;
– priprava podatkovnih slojev regionalne klasifikacije krajinskih tipov ter prepoznavnih in izjemnih krajin
v vektorski obliki za vključitev v prostorski informacijski
sistem.
Številka teme: 4.9.3.
Naslov teme: Metodologija presoje vplivov na krajino v okviru postopkov PVO
Cilj projekta:
Cilji raziskovalnega projekta so pripraviti metodološke osnove in podlage za oblikovanje navodil za obravnavo krajine v postopkih presoj vplivov na okolje na
osnovi:
– preveritve uveljavljenih praks na tem področju in
možnih načinov vrednotenja;
– opredelitve teoretičnih podlag in primerjave praktičnih izkušenj;
– priprave nabora metodologij za opis stanja krajine in določanje vplivov nameravanega posega na
krajino;
– priprave nabora kazalnikov pri vsaki izpostavljeni
metodi opisa stanja krajine in vplivov nameravanega
posega na krajino;
– opredelitve meril vrednotenja pri simulacijah predvidenih posegov, pri modelih ranljivosti ipd.;
– opredelitve nabora možnih omilitvenih ukrepov.
Številka teme: 4.9.4.
Naslov teme: Opredelitev metodologije za izračun
poplavnih valov rek na osnovi ekstremnih nalivov različnih povratnih nivojev in trajanja
Cilja projekta:
– opredeliti metodologijo za izračun poplavnih valov rek, ki bo temeljila na ekstremnih nalivih različnih
povratnih nivojev in trajanja, teoretični porazdelitvi intenzitet padavin za čas trajanja naliva in hidrološkem
modeliranju;
– uskladitev metodologije za izračun poplavnih valov rek s strokovnimi institucijami v Sloveniji za namen
splošne rabe.
Številka teme: 4.9.5.
Naslov teme: Preveritev strokovne utemeljenosti
površin v posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Cilj projekta:
– pregled vrst in habitatnih tipov na območjih Natura, ki so zaradi naravnega razvoja izgubili svojo ohranitveno vrednost, kljub temu, da so bili izvedeni potrebni
ukrepi za preprečitev tega slabšanja, in priprava seznama z vsemi zahtevanimi utemeljitvami;
– pregled površin, na območjih Natura, na katerih so zaradi naravnega razvoja vrste in habitatni tipi
izgubili svojo ohranitveno vrednost, kljub temu, da
so bili izvedeni potrebni ukrepi za preprečitev tega
slabšanja, in priprava seznama z vsemi zahtevanimi
utemeljitvami;
– pregled vrst in habitatnih tipov, kjer zaradi taksonomskih sprememb vrst ali sprememb povezanih z Interpretation Manual of European Union Habitats te vrste
oziroma HT niso več kvalifikacijski za določitev območja
Natura 2000 in določitev površin ter priprava seznama z
vsemi zahtevanimi utemeljitvami;
– pregled površin, ki so bile po določitvi območij
Natura 2000 pozidane ali določene kot stavbne v postopku, katerega odločitev ni bila izpodbijana oziroma
je tak postopek zaključen.
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Številka teme: 4.9.6.
Naslov teme: Študija interesov in možnosti Republike Slovenije glede ohranjanja morskega okolja in
upravljanja z morskimi viri v izključni ekonomski coni ter
območjih izven nacionalne jurisdikcije
Cilji projekta:
– analiza obveznosti države, ki razglaša IEC, da z
ukrepi in primernim upravljanjem z viri zagotovi ohranitev in ne ogrozi obstoja živih naravnih bogastev;
– analiza možnosti sodelovanja obalne države in
drugih držav glede ohranjanja morskega okolja, upravljanja z morskimi viri in s tem povezanega znanstvenega raziskovanja v izključni ekonomski coni ter možnosti
nasprotovanja obalne države, če so prizadeti njeni
interesi;
– analiza pomena dolžnosti sodelovanja držav v
zaprtih in polzaprtih morjih glede upravljanja z morskimi
viri, ohranjanja morskega okolja in znanstvenega raziskovanja;
– analiza predlogov ureditve ukrepov, kot so orodja
za upravljanje na posamičnih področjih, vključno z morskimi zaščitenimi območji (Area Based Management
Tools, including Marine Protected Areas), v okviru pogajanj mednarodnega pravno zavezujočega instrumenta
na podlagi Konvencije Združenih narodov o pravu morja
o ohranjanju in trajnostni rabi morske biotske raznovrstnosti na območjih izven nacionalne jurisdikcije (BBNJ)
z vidika okoljske politike Republike Slovenije in njenega
članstva v EU;
– priprava priporočil za oblikovanje konkretnih stališč in predlogov kompromisov glede področij največjih
razhajanj.
Tematski sklop: 4.11. Varna in globalno odgovorna
Slovenija
Številka teme: 4.11.1.
Naslov teme: Raziskave za opredelitev in preprečevanje obremenjevanja vodozbirnega zaledja Jelševniščice in Otovca, s posebnim ozirom na habitat črne
človeške ribice
Cilj projekta:
– zagotavljanje ugodnih življenjskih pogojev v habitatu črne in bele človeške ribice v kraškem zaledju
Jelševniščice in Otovca;
– prilagoditev rabe prostora in doseganje trajnostne
rabe kraškega zaledja obeh izvirov;
– izdelava priporočil in ukrepov za prilagoditev rabe
prostora iz poglavitnih virov obremenjevanja, predvidoma poselitve (komunalna odpadna voda) in kmetijstva,
na sprejemljivo raven.
Predvidene aktivnosti obsegajo zlasti:
– opredelitev vodozbirnih območij izvira Jelševniščice in Otovca;
– analiza stanja – obstoječe rabe prostora ter glavnih virov obremenjevanja v zaledju obeh izvirov;
– opredelitev deleža posameznih aktivnosti v prostoru k celokupnemu obremenjevanju izvirov, predvsem
kmetijstva in poselitve (komunalne odpadne vode), s
poudarkom na bilanci dušika;
– analiza rabe obstoječih okoljskih in kmetijskih
ukrepov za zmanjšanje vpliva na občutljivih območjih;
– določitev ukrepov za izboljšanje kakovosti habitata na sprejemljivo (trajnostno) raven (komunala, kmetijstvo);
– določitev ukrepov za zmanjšanje tveganja za
onesnaženje habitata, ki bi povzročila bistveno zmanjšanje številčnosti črne človeške ribice (komunala, kmetijstvo);
– pripravljenost pristopa za apliciranje na drugih
občutljivih kraških območjih.
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Številka teme: 4.11.2.
Naslov teme: Raziskave za opredelitev onesnaženosti podzemnih jam na ravni Slovenije, njihovo prednostno sanacijo ter monitoring stanja jam
Cilji projekta:
– popis onesnaženosti jam na ravni Slovenije;
– priprava načrta prednostne sanacije jam v Sloveniji;
– izboljšanje monitoringa stanja jam.
Predvidene aktivnosti obsegajo zlasti:
– popis stanja jam na podlagi vzpostavitve enotne
metodologije za vrednotenje,
– raziskavo onesnaženosti jam na ravni pokrajin,
– določitev prednostne sanacije jam na ravni Slovenije,
– razvoj protokola za izvedbo sanacije jam v Sloveniji,
– uvedba izboljšanega protokola zbiranja podatkov
o stanju jam v Sloveniji,
– razvoj metod za oceno količine odpadkov v onesnaženih jamah,
– izvedba monitoringa jam na izbranem vzorcu
onesnaženih jam.
Številka teme: 4.11.3.
Naslov teme: Ekosistemske storitve – Kartiranje,
vrednotenje ekosistemskih storitev območij varstva narave
Cilji projekta:
– vzpostavitev protokolov kartiranja in vrednotenja
ekosistemskih storitev biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot;
– vključevanja vrednostnih ocen izbranih ekosistemskih storitev za pripisovanje dejanskega pomena
ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot
v postopkih odločanja o gospodarskem in prostorskem
razvoju;
– priprava priročnika za vrednotenje ekosistemskih
storitev, ki jih biotska raznovrstnost in naravne vrednote
zagotavljajo in za uporabo vrednostnih ocen v postopkih
usmerjanja razvoja v prostoru.
Številka teme: 4.11.4.
Naslov teme: Raziskava zvezdogleda in platnice
na reki Savi in pritokih ter raziskava učinkovitosti ribjih
stez/prehodov za ribje organizme na spodnji Savi
Cilj projekta:
– raziskava populacije zvezdogleda in platnice na
Savi in pritokih;
– razvoj metode za raziskavo zvezdogleda in platnice;
– razvoj metode za raziskavo zvezdogleda in platnice v območjih hidroelektrarn;
– raziskava zvezdogleda in platnice na območjih
hidroelektrarn na Savi;
– raziskave učinkovitosti omilitvenih ukrepov na
Spodnji Savi (ribje steze, prehodi za ribje organizme
itd.).
Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja
Tematski sklop: 5.3. Dostojno življenje za vse
Številka teme: 5.3.1.
Naslov teme: Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih
Cilji projekta:
– oblikovanje koncepta razvoja ob prometnih koridorjih in vozliščih, ki bi zagotovil usklajeno načrtovanje
prometnih, prostorskih in razvojnih aktivnosti na ravni
Republike Slovenije, upoštevaje preskrbo z javnim potniškim prometom, dnevno mobilnost, storitve splošnega
pomena, vlogo območij v prostorskem razvoju Slove-
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nije, demografskih projekcij in prilagajanje podnebnim
spremembam;
– oblikovanje predloga policentričnega sistema prometnih vozlišč kot izvornih in ponornih območij dnevne
mobilnosti;
– preučitev koncepta razvoja ob železniških postajah kot modela za bolj trajnosten način poselitve, nizko-ogljične družbe, visoke kakovosti življenja, aktivnih oblik
mobilnosti …;
– izdelava / vzpostavitev prototipa za zasnovo naprednega MaaS koncepta (»Mobility as a Service« –
»Mobilnost kot storitev«), ki bi vključeval poleg javnega
transporta in aktivne mobilnosti ter novih mobilnostnih
storitev tudi privatna vozila, in sicer na moderen ter podatkovno zasnovan (data-driven) način;
– izdelava smernic za povezovanje prometnega in
prostorskega načrtovanja na lokalni ravni;
– priprava regionalno-specifičnih strokovnih podlag
za vključitev razvojnih koridorjev v planske dokumente
na regionalni ravni (regionalni razvojni program, regionalni prostorski plani, celostna prometna strategija na
ravni regije);
– predlog ukrepov za krepitev sistema javnega potniškega prometa na koridorjih ter za učinkovitejšo navezavo zalednih območij na prometne koridorje;
– preučitev dobrih praks iz tujine za bolj trajnosten
model poselitve (vezane na koridorje) in učinkovitejšo
organizacijo javnega potniškega prometa ter aktivnih
oblik mobilnosti ter preučitev možnosti za njihovo vpeljavo v Sloveniji.
Tematski sklop: 5.6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
Številka teme: 5.6.1.
Naslov teme: Družbeno odgovoren raziskovalni sistem (etika, integriteta in enakost spolov)
Cilji projekta:
– izdelati pregled stanja za Slovenijo:
– pregled sistemske in institucionalne obravnave
področja enakosti spolov na področju znanosti v Sloveniji (področja, cilji, sprejeti/predvideni ukrepi in spremljanje njihovega uresničevanja) in analiza stanja na
tem področju,
– pregled institucionalizirane obravnave etičnih
vprašanj: način obravnave in postopki, opredeliti delež,
pogostost in vrsto obravnavanih prijav in pregled postopkov, zaključkov obravnav ter sprejetih/predvidenih
ukrepov za kršitve ter analiza stanja na tem področju;
– identificirati sistemske vzroke in dejavnike, ki vplivajo na vzpostavitev družbeno odgovornega raziskovalnega sistema (na področju etike in enakosti spolov) ter
primerjava stanja pri nas s stanjem v tujini (npr. Avstrija);
– pripraviti priporočila in predloge sprememb ter
izboljšav na ravni institucij za družbeno odgovoren raziskovalni sistem v Sloveniji:
– za krepitev etike in integritete v slovenskem
znanstvenoraziskovalnem prostoru,
– za pomoč pri pripravi akcijskih načrtov za enakost spolov;
– pripraviti priporočila in predloge sprememb ter
izboljšav na sistemski/nacionalni ravni za krepitev naslavljanja etike in enakosti spolov v slovenskem znanstvenoraziskovalnem prostoru;
– seznanjati strokovno in širšo javnost o izsledkih
raziskave in javnost senzibilizirati v smeri pomena družbeno odgovornega raziskovalnega sistema.
Številka teme: 5.6.2.
Naslov teme: Prenos inovacij in pravic intelektualne
lastnine v poslovno prakso: sistem vrednotenja pravic
intelektualne lastnine in urejanje medsebojnih odnosov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
med gospodarskimi subjekti in raziskovalnimi organizacijam v kontekstu sistema državnih pomoči
Cilji projekta:
– kvantitativna in kvalitativna analiza kritičnih točk
prenosa pravic intelektualne lastnine iz raziskovalne
sfere v gospodarstvo;
– pripraviti mednarodno primerjalni pogled na urejanje sistema državnih pomoči v sodelovalnih raziskovalno-razvojnih (RR) projektih podjetij in raziskovalnih
organizacij;
– pripraviti mednarodno primerjalni pregled sistemov vrednotenja tržne vrednosti pravic intelektualne
lastnine v sodelovalnih projektih;
– priprava smernic za upravljanje s pravicami intelektualne lastnine v okviru sodelovalnih RR projektov;
– pripraviti mednarodno primerjalni pregled sistemov vrednotenja tržne vrednosti pravic intelektualne
lastnine v sodelovalnih projektih;
– oblikovanje optimalnega, dolgoročno vzdržnega
sistema/modela/programa državnih pomoči z vidika
projektov financiranih s strani evropske kohezijske politike;
– priprava predlogov potrebnih sprememb sistema
državnih pomoči na EU ravni, ki bi jih bilo potrebno implementirati zaradi bolj učinkovitega sodelovanja.
Številka teme: 5.6.3.
Naslov teme: Vzpostavitev portala nacionalnega
observatorija za umetno inteligenco v Sloveniji
Cilji projekta:
– razvoj portala nacionalnega UI observatorija (IT
platforma in orodja za sprotno spremljanje aktivnosti
raziskav, razvoja, uvajanja in uporabe UI v Sloveniji ter
ugotavljanje UI potenciala v Sloveniji);
– priprava vseh podatkov za pregled, primerjavo in
poročanje o stanju na področju UI v Sloveniji za potrebe
EU in OECD in primerjavo med državami;
– določiti, povezati in pripraviti ustrezne vire podatkov, ki so potrebni za spremljanje in poročanje o stanju
v Sloveniji za potrebe EU in OECD, na podlagi trenutno
dostopnih različnih indikatorjev (npr. SURS, EU DESI
indeks, AI WATCH, OECD UI observatorij, AI Index) ter
vzpostaviti sistem sprotnega zbiranja in analize podatkov, ki bi omogočil dinamično analizo stanja, spremljanje
potencialov in primerjavo z drugimi državami;
– zagotoviti orodje za ustrezno spremljanje in ovrednotenje ter po potrebi spreminjanje izvajanja vseh ukrepov programa NpUI;
– zagotoviti orodja za oceno učinkov izvedenih aktivnosti v skladu z okvirom opredeljenim v nacionalnem
programu NpUI.
Tematski sklop: 5.11. Varna in globalno odgovorna
Slovenija
Številka teme: 5.11.1.
Naslov teme: Razvoj metodološkega pristopa za
ugotavljanje učinkovitosti predpisov, standardov in priporočene prakse ICAO in EASA na področju povečevanja varnosti v zračnem prometu, "Safety Performance
Indicators" (SPI)
Cilji projekta:
– razvoj metodološkega pristopa za ugotavljanje
učinkovitosti predpisov, standardov in priporočene prakse ICAO in EASA na področju povečevanja varnosti v
zračnem prometu glede na specifične pogoje in skladnost s potrebami mednarodnih ter ostalih javnih letališč
v Republiki Sloveniji, nadzor maneverskih površin – SPI
(Safety Performance Indicators);
– pregled obstoječih predpisov, standardov, priporočenih praks in strokovnih objav v okviru ICAO in EASA
smernic;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pregled specifičnih pogojev in skladnosti obstoječih praks z dolgoročnimi potrebami mednarodnih ter
ostalih javnih letališč v Republiki Sloveniji;
– izdelava strokovnih podlag za oblikovanje predpisov s tega področja in strokovna podpora pri ocenjevanju učinkovitosti delovanja služb za nadzor manevrskih
površin ter promocijo trajnostnih rešitev;
– izdelava predlogov za uvedbo inovativnih rešitev,
dolgoročnih preventivnih metod za višanje varnosti v
letalstvu ter testiranje novih, optimalnih praks za SPI
(Safety Performance Indicators);
– določiti optimalni strokovno-raziskovalni ter izobraževalno-promocijski model višanja varnosti v letalskem prometu za podporo in referenco na nacionalnem
nivoju;
– izdelati oceno prednosti multidisciplinarnega in
interdisciplinarnega modela oziroma pristopa k trajnostnem višanju varnosti v letalstvu na osnovi primera
dobre prakse ter referenc in učinkovitih izkušenj;
– oblikovanje izhodišč za povezovanje interdisciplinarne raziskovalne in ekspertne skupine na primeru
konkretnega raziskovalnega projekta za razvoj in višanje
varnosti letenja.
Številka teme: 5.11.2.
Naslov teme: Potenciali uporabe umetne inteligence na področju zagotavljanja kibernetske varnosti
Cilja projekta:
– analiza stanja na obravnavanem področju in njegova primerjalna ocena glede na trenutno situacijo v
državah EU oziroma v razvitem svetu;
– identifikacija (morebitnih) področij, kjer ima Slovenija primerjalne prednosti oziroma razvojni potencial.
Številka teme: 5.11.3.
Naslov teme: Pregled pristopov določanja uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela policij v tujini in njihova
aplikacija za policijo v Sloveniji
Cilji projekta:
– izdelati natančno analizo modelov in kriterijev, ki
jih v državah Evropske unije in drugje v tujini, uporabljajo
za ocenjevanje varnostnih razmer v državi ali ožji teritorialni skupnosti;
– predlagati model za ocenjevanje varnostnih razmer v Sloveniji;
– opredelitev ključnih ukrepov za izboljšanje varnostnih razmer v Sloveniji;
– izdelati natančno analizo modelov in kriterijev, ki
jih v državah Evropske unije in drugje v tujini uporabljajo
pri oceni uspešnosti in učinkovitosti dela policije;
– opraviti analizo uporabnosti teh pristopov/kriterijev v slovenskem okolju;
– predlagati in teoretično opredeliti celovit in enovit
pristop merjenja uspešnosti in učinkovitosti dela slovenske policije, ki bi lahko bil neposredno uporaben in bi bil
v skladu s strateškimi in operativnimi načrti slovenske
policije.
Številka teme: 5.11.4.
Naslov teme: Učinkovit pritožbeni mehanizem nad
delom občinskih redarjev, varnostnikov in detektivov
Cilji projekta:
– prikaz in razumevanje pomena uvedbe pritožbenega postopka zoper občinske redarje, varnostnike in
detektive z vidika varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– spoznanje, kakšen nadzor nad navedenimi represivnimi subjekti bi bil najučinkovitejši za varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– možnosti za poenotenje standardov pritožbenih
mehanizmov pri neupravičenih in prekomernih posegih
v človekove pravice in dostojanstvo s strani drugih re-
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presivnih subjektov po vzoru pritožbenega mehanizma
zoper policijo.
Številka teme: 5.11.5.
Naslov teme: Podnebno pogojene nesreče in odziv sistema zaščite, reševanje in pomoči v Republiki
Sloveniji
Cilji projekta:
– izvedba analiz zakonskih okvirjev za organiziranje
in delovanje na področju zaščite in reševanja na ravni
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji;
– pregled implementacije aktivnosti na področju
organiziranja in delovanja sil ZRP na primeru podnebno
pogojenih naravnih nesreč – izbor študij primerov držav
članic EU;
– analiza delovanja sistema ZRP na primeru večjih
nesreč v zadnjih 10 letih ter ustreznost odzivanja na
nivoju mestnih občin, občin s sedežem upravnih enot
in manjših občin;
– ugotavljanje morebitnih odstopanj med lokalnimi
skupnostmi pri izvajanju aktivnosti ter analiza sodelovanja z regijsko in državno ravnjo na področju izvajanja
ukrepov;
– predlogi izboljšav ter usmeritve pri nadaljnjem uvajanju sprememb odziva na podnebno pogojene naravne
nesreče tako za lokalno, regionalno kot državno raven.
Številka teme: 5.11.6.
Naslov teme: Skladnost politik in (trajnostni) razvoj – presoja učinkov slovenskih nacionalnih politik na
države v razvoju in na trajnostni razvoj RS
Cilji projekta:
– izdelava celovitega pregleda izvajanja javnih politik z največjimi učinki na trajnostni razvoj in na države
v razvoju;
– opredeliti ključna področja z največjimi učinki
javnih politik na trajnostni razvoj in na države v razvoju;
– oblikovati sistemske rešitve v zvezi z zmanjševanjem negativnih učinkov oziroma nekoherentnosti javnih
politik iz prve točke;
– izdelati sistemsko rešitev v podporo Vladi in deležnikom v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in
politik na posameznem področju javnega interesa.
Številka teme: 5.11.7.
Naslov teme: Kriptografsko varen protokol za multimedijske konference preko spletnega vmesnika
Cilji projekta:
– analiza stanja na področju kriptografsko varnega
protokola za multimedijske konference preko spletnega
vmesnika;
– določitev splošnih priporočil oziroma zahtev za
kriptografsko varen protokol za multimedijske konference preko spletnega vmesnika;
– določitev metodologij za preverjanje pravilnosti in
varnosti implementacij;
– priprava referenčne implementacije kriptografsko
varnega protokola (odpornega tudi na morebitne grož
nje kvantnih računalnikov) za multimedijske konference
preko spletnega vmesnika ter postopkov za preverjanje
pravilnosti izvedbe (izsledki tega segmenta raziskave so
na voljo izključno predlagatelju teme).
Številka teme: 5.11.8.
Naslov teme: Mladi in domovina
Cilji projekta:
– izvedba longitudinalne ankete na področju domovinske in državljanske pismenosti med mladimi v
Sloveniji;
– kurikularna analiza visokošolskih predmetnikov
študijev, ki izobražujejo izvajalce predmeta v osnovnošolskem sistemu izobraževanja Državljanska kultura in
etika;
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– opozoriti na odsotnost vsebin v visokošolskem
sistemu izobraževanja;
– skozi analizo osnovnošolskih in srednješolskih
predmetnikov opredmetiti domoljubne vsebine in jim
znotraj obstoječih ali dopolnjenih oziroma spremenjenih učnih načrtov zagotoviti večje poudarke, izoblikovati
konkretne predloge za izboljšanje izvajanja domoljubnih
vsebin na način intenzivnega medpredmetnega povezovanja;
– izdelati predloge nadgradnje pri izobraževanju
javnih uslužbencev na področju poznavanja domoljubnih vsebin;
– opredeliti načine spodbujanja mladih za vključevanje v sistem nacionalne varnosti in s tem zagotavljanje visoke stopnje varnosti;
– obrambne sposobnosti in delovanja civilne
obrambe.
Tematski sklop: 5.12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve
Številka teme: 5.12.1.
Naslov teme: Upravljavska sposobnost občin na
področju kapitalskih prihodkov – upravljanje s premoženjem
Cilji projekta:
– analiza kapitalskih prihodkov občin v zadnjih
desetih letih (prihodki od prodaje blaga in storitev, prihodki od prodaje osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zemljišč (kmetijska, stavbna, gozdovi), prihodki
od najemnin (poslovni prostori, stanovanja, kmetijska
zemljišča));
– analiza prihodkov iz naslova podeljenih koncesij
in licenčnin;
– analiza trendov upravljanja s premoženjem po
tipu občine in tipu kapitalskega prihodka.
Številka teme: 5.12.2.
Naslov teme: Razvoj in predlog implementacije instrumenta za doseganje usklajenosti resornih oziroma
razvojnih politik s strategijo prostorskega razvoja Slovenije kot del njenega izvajanja
Cilji projekta:
– identificirati in analizirati ključno znanstveno in
strokovno literaturo ter primere dobrih praks (držav
Evropske unije) na temo presoje prostorskih vplivov
(ang. territorial impact assessment – TIA) in njihovo
uporabo v prostorskem načrtovanju;
– razviti predlog metodološkega pristopa presoje
prostorskih vplivov (ang. territorial impact assessment
– TIA) kot del procesa priprave in sprejema ter vred
notenja resornih politik v Sloveniji, ki omogoča analizo
prostorskih vplivov za različne prostorske enote (administrativne ali območja s specifičnimi prostorskimi značilnostmi) ter omogoča boljše usklajevanje in integracijo
politik;
– zasnovati analitično in komunikacijsko orodje v
funkcionalni navezavi na prostorski informacijski sistem
ali na druge javno dostopne vire (baze) podatkov za
uporabo predlaganega metodološkega pristopa presoje
prostorskih vplivov v procesih priprave in sprejema ter
vrednotenja resornih politik;
– izvesti pilotno preveritev predlaganega metodološkega pristopa in orodja presoje prostorskih vplivov na
primeru izbranih resornih politik/predpisov;
– pripraviti priporočila za izvajanje zakonskega določila (4) odstavka 66. člena ZUreP-2 (preverjanje, da
resorne politike niso v nasprotju s cilji SPRS) ter njihovo
uporabo pri pripravi resornih politik ter predlog vključitve
v prostorski informacijski sistem;
– izvesti seminar za pripravljavce resornih politik/uporabnike.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Številka teme: 5.12.3.
Naslov teme: Razvoj državnega višinskega transformacijskega modela med SVS2000/Trst in SVS2010/Koper
Cilji projekta:
– razvoj metodologije in protokola (procesa) določitve višinskega transformacijskega modela;
– analiza vseh obstoječih podatkov o višinah reperjev in na podlagi njihovega pazljivega izbora določiti
transformacijsko ploskev za celotno območje države.
Na urbanih območjih, kjer je potreba po kakovostnejšem transformacijskem modelu večja, je na razpolago
bistveno več podatkov. Rezultat projekta poleg same
ploskve prehoda vključuje tudi verifikacijo in oceno njene
kakovosti – oceno natančnosti višinske transformacije
(za posamezno lokacijo);
– izdelati državni višinski transformacijski model
in ustrezno programsko opremo za njegovo uporabo.
Končni rezultat bo uporaben za vsa geodetska podjetja
ter upravljavce in uporabnike prostorskih podatkovnih
zbirk, ki vsebujejo tudi podatke o višinah, saj bo omogočil enostaven prehod na nov državni višinski sistem
SVS2010/Koper.
Številka teme: 5.12.4.
Naslov teme: GeoBIM in državni geodetski podatki
Cilji projekta:
– aplikativno usmerjena raziskava smeri razvoja
GeoBIM na področju tehnologije zajema in organizacije geodetskih podatkov, geometrične in topološke prilagoditve samih podatkovnih zbirk, podatkovne podpore drugim strokam (predvsem gradbeništvu
in prostorskemu načrtovanju), zagotavljanja standardizacije, integracije in medopravilnosti podatkov
GeoBIM, prilagoditve pravnih podlag in tudi uporabo
BIM na samem področju geodezije, npr. pri zajemu in
vpisu podatkov, vodenju, vzdrževanju in vizualizaciji
podatkov katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in zemljiškega katastra, pri čemer naj bi se
spremenila tudi dimenzionalnost podatkov (v 3D/4D)
in raven podrobnosti (LoD);
– preglednejši prikaz zasedenosti prostora (npr.
s stavbami in objekti GJI), zagotovitev varnejšega izvajanja posegov v prostor in optimalnejše urejanje
prostora;
– pilotna izvedba uporabe predlaganih rešitev na
področju evidentiranja stavb in gospodarske javne infrastrukture.
Številka teme: 5.12.5.
Naslov teme: Povezljivost prostorskih podatkov
uradnih evidenc s podatki katastra nepremičnin
Cilj projekta:
– tehnološka rešitev za povezovanje prostorskih
podatkov; pri tem je treba ob upoštevanju temeljne vloge
katastra razviti in testirati prototip ciljne namenske tehnološke rešitve, vključujoč metodologijo in programska
orodja, s katerim bo omogočena racionalna povezava
obstoječih različnih evidenc prostorskih podatkov v funkcionalno celoto.
Številka teme: 5.12.6.
Naslov teme: Verjetnostni spletni paneli v državni
statistiki v primeru raziskovanj oseb in gospodinjstev
Cilji projekta:
– pregled obstoječe metodologije in primerov spletnih panelov v mednarodnem in nacionalnem prostoru s
poudarkom na področju uradnih statistik;
– izvedba analize prednosti, slabosti, priložnosti in
tveganj uporabe verjetnostnega spletnega panela v državni statistiki, v katero bi zajeli organizacijske, pravne,
stroškovne in metodološke izvedbene vidike;
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– identifikacija anket v okviru nacionalnega sistema uradne statistike, ki bi bile primerna za vključitev v
spletni panel;
– izvedba pilotnega raziskovanja, s katerim bi se
empirično preverilo kakovost ključnih podatkov, pomembnih za državo;
– priprava končnega poročila in smernic za uporabo verjetnostnega spletnega panela v državni statistiki.
3. Okvirna višina sredstev
Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa znaša 5.730.000,00 EUR. Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.
Okvirna višina sredstev po udeležencih za celotno
obdobje trajanja projektov v EUR:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za finance

2.854.000,00
53.750,00

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

170.000,00

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

265.000,00

Ministrstvo za infrastrukturo

409.750,00

Ministrstvo za javno upravo

190.000,00

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za okolje in prostor

30.000,00
401.000,00

Ministrstvo za notranje zadeve

88.350,00

Ministrstvo za obrambo

119.333,00

Ministrstvo za pravosodje

216.000,00

Ministrstvo za zdravje

137.500,00

Ministrstvo za zunanje zadeve

52.500,00

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije

112.500,00

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

15.000,00

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

65.000,00

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

25.000,00

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje

25.000,00

Statistični urad Republike Slovenije

62.500,00

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
Urad predsednika Republike Slovenije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti
Ministrstvo za kulturo
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so
vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o
postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik).
Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična
RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu
in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob
podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.

350.000,00
8.317,00
37.000,00
7.500,00
35.000,00

5. Pogoji
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16
– v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih), Metodologiji, Metodologiji CRP za izvedbo Javnega razpisa v
letu 2021 in v Usmeritvah Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega
raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
5.1 Pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo
sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in
tehnični sodelavci.
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Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih RO, mora imeti prijavitelj z
drugimi sodelujočimi RO podpisan dogovor o ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti.
Vodja projekta mora na dan zaključka javnega razpisa imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni,
da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne
in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija. Prijavitelj
mora za vodjo projekta, ki še nima številke raziskovalca,
izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, ki mu je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.
Vodja raziskovalnega projekta s statusom mladega
doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka
roka za oddajo prijav na razpis poteklo največ deset let
po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal CRP projekt kot mladi doktor, ne
more več prijaviti CRP projekta kot mladi doktor.
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
5.2 Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo
znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje
raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
Pogoji glede prostih kapacitet na letni ravni in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora
biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o
izboru projektov.
5.3 Raziskovalna uspešnost vodij projektov
Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta v skladu z
29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
in 3. členom Pravilnika o kriterijih (vodja aplikativnega
projekta), oziroma 4. členom Pravilnika o kriterijih, če
ima vodja raziskovalnega projekta status podoktoranda.
Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni
z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.
Pogoji glede raziskovalne uspešnosti vodij raziskovalnega projekta morajo biti izpolnjeni na dan zaključka
javnega razpisa.
5.3.1 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za vodjo raziskovalnega projekta, ki nima statusa podoktoranda (3. člen Pravilnika o kriterijih):
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1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja
kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih
letih.
2. Izkazuje citiranost, kot je določena v 2. točki prvega odstavka drugega člena Pravilnika o kriterijih, ali ima
dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi,
izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip
2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16,
2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno
pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.
3. Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav
(A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih
citatov v zadnjih desetih letih, in sicer: A1/2 ≥ 400 ali
A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj.
4. Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskovalnih projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in
A3 ≥ A3 minimalni.
5. Vodje raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati
pogoj, da je vrednost A' več kot 0.
Če raziskovalec v zadnjih petih letih ni bil zaposlen
ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri
izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prejšnjega odstavka
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno
obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v
raziskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke prejšnjega odstavka se podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za
starševsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi
bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju,
in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od
treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja
ne vpliva izraba starševskega dopusta v obliki delne
odsotnosti z dela.
V nadaljevanju so za vede in posamezna področja
navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja
izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno
vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za
vedo. Pogoji so navedeni ločeno za vodje raziskovalnih
projektov, ki imajo status mladega doktorja in za ostale
vodje raziskovalnih projektov.
1. Ocena A1
a. A1 minimalni je za vodje raziskovalnih projektov
določen v naslednji tabeli:

Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1 minimalni
0,5
1

b. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev,
je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
2. Čisti citati
Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je navedeno v tabelah. Če področje ni navedeno v tabeli, se
zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo.

A1 minimalni
0,4
1

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

86 / 28. 5. 2021 /

Stran

1207

a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
za vodje raziskovalnih projektov določeno v naslednji
tabeli:
Veda/področje
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
Družboslovje, Arheologija, Geografija
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo,
Energetika, Materiali
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija

CI minimalni
1
5
15
50
100
200

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
za vodje raziskovalnih projektov, ki imajo status mladega
doktorja, določeno v naslednji tabeli:
Veda/področje
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska
produkcija in predelava, Geografija
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika

5.3.2 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za vodjo, ki ima status podoktoranda:
Vodja, ki ima status podoktoranda mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– vrednost A1 > 0,
– vrednost A' > 0,
– izkazovati vsaj eno znanstveno objavo (tudi v
soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v podzakonskem
predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti,
– izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega
prvega doktorata niso potekla več kot tri leta po letu zagovora njegovega doktorata (upošteva se leto zagovora
doktorata v obdobju 2018 – 28. 6. 2021). Podoktorand
mora imeti opravljen zagovor doktorata do 28. 6. 2021.
Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka
upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad
tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi
bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti,
določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in
zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh
mesecev.
5.3.3 Izračun kvantitativnih ocen
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo,
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom
javnega razpisa (CI).
Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen)
morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice,
pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in
razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

CI minimalni
1
5
10
20

5.3.4 Drugi kvantitativni pogoji
Minimalna vrednost A3 je za vse vodje raziskovalnih projektov enaka 0.
6. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kriteriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta,
raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga projekta ter izvedljivost predloga projekta.
Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenjevanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrobneje določeni z Metodologijo CRP, ki je skupaj z ocenjevalnima listoma sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Čas trajanja projektov
Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 9. 2021
in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu
Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije, ter
drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo
javnega razpisa. O spremembi predvidenega datuma
začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med razpisom.
Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev.
Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je v
prijavi potrebno posebej utemeljiti.
8. Izbor raziskovalnih projektov
8.1. Postopek izbora
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot
ga določata Pravilnik o CRP in Metodologija CRP.
Programski svet sprejme predlog prednostnega seznama, skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo
izbranih projektov posebej za agencijo in posebej za
vsakega drugega udeleženca CRP.
Programski svet predlog prednostnega seznama
za agencijo posreduje v sprejem direktorju agencije.
Predlog prednostnega seznama po posameznih udeležencih CRP agencija posreduje v sprejem posameznim
udeležencem CRP.
Na podlagi predloga prednostnega seznama Programskega sveta, agencija in udeleženci CRP sprejmejo obrazložene delne sklepe o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na razpis CRP, s seznamom izbora prijav (v nadaljnjem besedilu: delni
sklepi).
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Po predhodnem sprejetju delnih sklepov s strani
agencije in udeležencev CRP, direktor agencije sprejme
ugotovitveni Sklep o izboru projektov.
Agencija na podlagi Sklepa o izboru projektov izda
prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora
prijav.
8.2. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila
o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor
agencije.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
8.3. Spletna stran
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem
mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma
podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine
spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi
podatki glede financiranja, sestava projektne skupine
s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference,
ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba
logotipa agencije in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki
so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih
ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta.
O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem oziroma letnem in zaključnem poročilu.
9. Prijava na javni razpis
Prijavitelji se na razpis prijavijo s prijavno vlogo –
obrazcem ARRS-CRP-JR-Prijava-2021.
Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku,
točke 1, 10, 11, 20.1, 20.2 in 20.3 pa tudi v angleškem
jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh
jezikih).
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost.
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec
nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o
državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti,
št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-
RPROJ-CRP-DP-2021.
9.1 Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijavitelj mora Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-
CRP-JR-Prijava-2021 oddati v tiskani in elektronski obliki, in sicer:
– tiskano prijavo mora prijavitelj oddati v zaprti
ovojnici z oznako "Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021«" ter z nazivom in naslovom
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana;
– v elektronski obliki mora prijavitelj oddati na elektronski naslov Prijava-RPROJ-CRP-2021@arrs.si.
Prijavitelj mora v tiskani in elektronski obliki oddati
tudi Prilogo A – Sestava projekte skupine iz raziskovalne organizacije prijaviteljice (Priloga A_Obrazec: ARRS-
CRP-JR-Prijava-2021-A) in v primeru ene ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij Prilogo B – Sestava projektne skupine iz sodelujoče raziskovalne organizacije
(Priloga B_Obrazec: ARRS-CRP-JR-Prijava-2021-B).
Prijava mora biti v tiskani in elektronski obliki oddana do vključno 28. 6. 2021 do 14. ure.
Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata
biti vsebinsko popolnoma enaki.
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Prijava se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije do vključno 28. 6. 2021
do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana
priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 28. 6. 2021
do 14. ure (upošteva se poštni žig).
9.2 Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni
razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru,
da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je
oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki
ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih
določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda
zahtevanih prilog (Priloga A in Priloga B) in elektronske
prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne
prijave bodo obravnavane v skladu s 30. členom Pravilnika o CRP.
10. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo 30. 6. 2021 ob
10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s
spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen
v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja
in se prijava odpre).
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov
obveščeni predvidoma v avgustu 2021.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.
gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, pri Ljiljani Lučić, na tel. 01/400-59-13 oziroma
na elektronskem naslovu: lili.lucic@arrs.si, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-2198/21
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in
Pogodbe o sofinanciranju Sveta romske skupnosti RS
za leto 2021 objavlja Svet romske skupnosti Republike
Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov romskih
društev v letu 2021 (JR-RD 2021)
1) Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Svet
romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a,
9000 Murska Sobota.
2) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2021, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
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Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:
– na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
– na področju medgeneracijskega sodelovanja
– na področju spodbujanja enakosti
– na področju spodbujanja izobraževanja
– na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete
– na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru
javnega razpisa ne bodo financirane.
3) Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava
oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;
– na dan objave javnega razpisa so registrirani
najmanj eno leto;
– imajo poravnane vse obveznosti do Sveta romske
skupnosti Republike Slovenije;
– imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij;
– izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
– vsebina prijavljenega programa in projekta je
skladna s predmetom javnega razpisa;
– posamezno romsko društvo lahko prijavi največ
en program ali projekt.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih
društev.
4) Programi in projekti, ki jih bo Svet romske skupnosti Republike Slovenije podprl
Svet romske skupnosti Republike Slovenije bo podprl programe in projekte ciljnih področij kot so: delavnice, seminarji, izobraževanja, okrogle mize, konference,
medijske kampanje, prireditve, kratki filmi, razstave, tiskane izdaje (letaki, zgibanke  …).
Vse navedene aktivnosti naj se izvedejo na način
oziroma ob upoštevanju navodil in ukrepov v povezavi
z omejevanjem epidemije koronavirusa in odpravljanjem
njenih posledic.
Svet romske skupnosti Republike Slovenije ne bo
podprl: osnovne dejavnosti prijavitelja; naknadne izdaje nosilcev in zvoka; športnih dejavnosti; ekskurzij in
izletov; projektov, iz katerih je razvidno, da gre le za
druženje ob športu, koncertu, zabavi; projekte, ki imajo
elemente vaške veselice ipd.
5) Merila za sofinanciranje
Pri izboru programov in projektov prijaviteljev bodo
upoštevana naslednja merila, ob primerjavi istovrstnih projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih projektov:
– pomen prijavljenega programa/projekta za spodbujanje aktivnega delovanja romskih društev na ciljnih
področjih (do 15 točk),
– kakovost prijavljenega programa/projekta (do
60 točk),
– novi, inovativni pristopi k spodbujanju ciljnih področij (do 15 točk),
– reference o izvajanju programov/projektov, namenjenih Romom (do 5 točk),
– dolgoročnost oziroma trajnost programa/projekta
oziroma možnost nadgradnje programa/projekta ter prenosa dobrih praks (do 5 točk).
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
6) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
predmet javnega razpisa
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Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 20.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2021
morajo biti porabljena v istem letu.
7) Način sofinanciranja
Izbranim romskim društvom bodo sredstva nakazana v dveh obrokih: prvi obrok v roku trideset dni od
prejema zahtevka za izplačilo v višini 70 % odobrenih
sredstev; drugi obrok najkasneje trideset dni od pregleda in odobritve vmesnega vsebinskega in finančnega
poročila s strani komisije v višini preostalih 30 % odobrenih sredstev.
Sofinancerska sredstva se izplačajo le na podlagi
pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v
višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih
stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v
vlogi na razpis.
8) Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 11. 6. 2021. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana priporočeno na pošti najkasneje 11. 6. 2021.
Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti na naslov: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem
obrazcu in zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-RD 2021«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani
ovojnice.
9) Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Potekalo bo predvidoma osem dni po zaključku razpisa.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni,
se zavržejo.
10) Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku deset dni od dneva sprejetja
odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v petinštiridesetih dneh od roka za predložitev
vlog.
11) Besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem: besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem bodo dostopni na spletni strani Sveta romske skupnosti Republike Slovenije:
www.svetromskeskupnosti.com. Na istem mestu bo dostopen tudi prijavni obrazec.
12) Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet
romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.
Svet romske skupnosti Republike Slovenije
Št. 410-0041/2021-3

Ob-2192/21

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju zdravljenja
čebeljih družin na območju Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2017), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
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št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka
o proračunu Občine Divača za leto 2021 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 7/2021) objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin
na območju Občine Divača v letu 2021
(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača.
2. Predmet razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2021, postavka 110008
– Sofinanciranje zdravljenja na področju čebelarstva –
namenjena za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin.
Predmet sofinanciranja je zdravljenje varooze (bolezen, ki prizadene čebelje družine).
3. Pogoji za prijavo na razpis in upravičenci do
sredstev
Upravičenci do sredstev so lastniki čebeljih družin,
ki imajo na območju Občine Divača registrirana stojišča
in na območju Občine Divača čebele prezimujejo.
Vlagatelji morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– Dokazilo o ustrezni registraciji čebelnjaka (Izpis
podatkov o čebelnjakih v registru čebelnjakov iz leta
2021).
– Potrdilo o udeležbi na izobraževanju o zdravstvenem varstvu čebel (upošteva se potrdilo, ki je staro največ do 3 leta – leto 2018).
– Račun o nabavi registriranega zdravila oziroma
zdravila, ki ima dovoljenje za promet v RS. Upoštevajo
se računi iz leta 2021. K vlogi je potrebno dostaviti tudi
potrdilo o plačilu računa.
– Izpis iz dnevnika zdravljenja.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša
1.800,00 EUR.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2021.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je petek, 1. 10. 2021.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava
na javni razpis za sofinanciranje zdravljenja čebelji družin –
varooza – leto 2021«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih
mestih podpisana in mora vsebovati vse priloge, dokazila
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis,
obrazec za prijavo na razpis, izjave in vzorec pogodbe
se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača
http://www.divaca.si.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu
napis »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje zdrav
ljenja čebeljih družin – Občina Divača – leto 2021«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in
polni naslov prijavitelja.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do
vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav, osebno
v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis.
Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno
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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 zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v
postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom
zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog,
preverila izpolnjevanje pogojev, pripravila predlog prejem
nikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih
sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju
občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dneh 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.
11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oziroma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev.
Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu
sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v katerih
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih
strank.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.
13. Višina sofinanciranja in merila za dodelitev
sredstev
Skupna višini razpisanih sredstev znaša
1.800,00 EUR.
Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega
razpisa, so upravičeni do 100 % sofinanciranja s tem,
da DDV ni upravičen strošek.
V kolikor je vlagateljev več, kot je razpisanih sredstev, se procent ( %) sofinanciranja zmanjša. Vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa so sofinancirani v enakem procentu ( %).
Občina Divača
Št. 671-1/21

Ob-2196/21

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), 12. člena Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 27/18)
in v skladu z Letnim programom športa v Občini Kobarid
za leto 2021, objavlja Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Kobarid v letu 2021
1. Naročnik: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta
Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Kobarid (Uradni list RS,
št. 27/18) (v nadaljevanju: odlok) in Letni program športa
v Občini Kobarid za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ).
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3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi
oziroma vsebine:
– prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu,
– športne prireditve,
– organiziranost v športu.
Programi, ki predstavljajo redne predšolske, šolske
oziroma študijske programe, niso predmet tega javnega
razpisa. Namen javnega razpisa je spodbujanje športne
dejavnosti na območju Občine Kobarid in zagotavljanje
sredstev za realizacijo izvedbe letnega programa športa.
4. Cilj javnega razpisa je zagotoviti sredstva izvajalcem programov športa. Zaradi več znanstveno dokazanih pozitivnih učinkov na posameznika in družbo je
interes občine, da se njeni prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom, ob tem pa imajo zagotovljene
finančne pogoje.
5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Višina razpisanih proračunskih sredstev je
27.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »1890 – športna društva – razpis«.
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021, skladno s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
6. Pogoji in merila za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci do sredstev iz javnega razpisa so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen
namen na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja
ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za
opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost
pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
(1) Izvajalci športnih programov imajo ob upoštevanju meril pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh
področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za
izvajanje športnih programov,
– imajo na dan objave javnega razpisa najmanj eno
leto registrirano dejavnost,
– imajo v občini registriran sedež in imajo najmanj
40 % aktivnih članov iz občine ali imajo v občini izpostavo, enoto ipd., ustanovljeno skladno s pravili društva,
v kateri je najmanj 50 % aktivnih vadečih iz občine, pri
čemer ali prijavitelj ali njegova izpostava, enota ipd. pretežno izvaja redni program vadbe na njenem območju
(izjema so primeri, ko zaradi naravnih danosti to ni mogoče – npr. gore, smučišča, vode ipd.),
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih
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društev, ustanove in zasebni zavodi) ter evidenco o udeležencih programa,
– vsebina prijavljenega programa mora ustrezati
predmetu javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na
razpis prijavljenih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je
razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo
dejavnosti,
– izvajajo zagotovljeno redno programsko vadbo
najmanj 30 vadbenih tednov letno, v obsegu vsaj 60 ur,
razen ko je v merilih drugače opredeljeno ter v primeru,
ko izvajalec kandidira za sredstva za športne prireditve,
– niso na drugih razpisih občine oziroma iz drugih
proračunskih postavk občine pridobili sredstev za iste
programe,
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do občine,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do
občine na podlagi javnih razpisov na področju športa iz
preteklih let in
– dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa
na spletni strani občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ, razen če zakon
ne določa drugače.
(3) Občina po tem odloku ne sofinancira programov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma
študijske programe.
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Meril, pogojev in kriterijev za sofinanciranje programov in
področij letnega programa športa v Občini Kobarid, ki
so del odloka, v skladu z višino proračunske postavke,
ki pokriva področje razpisa za šport.
Občina Kobarid bo v skladu z odlokom izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem
postopku. Po dokončnosti odločbe Občina Kobarid s
prijaviteljem sklene pogodbo v skladu z določili 24. člena
odloka. Zoper odločbo je dovoljen ugovor na župana v
roku osmih dni od dneva vročitve odločbe.
V letu 2021 bo Občina Kobarid odobrena sredstva za sofinanciranje programov nakazovala skladno
z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se bodo predplačila za programe športa izvajala
največ v višini 50 % odobrenih sredstev, preostanek
sredstev pa se nakaže po predložitvi poročila – dokazila o realizaciji in plačilu stroškov programov. Za
sofinanciranje izobraževanj in prireditev predplačil ni,
sredstva se nakazujejo po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov. Podrobnejša določila o
načinu nakazovanja sredstev in predložitvi poročil z
dokazilom o realizaciji programov in plačilu stroškov
se določijo v razpisni dokumentaciji.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Obrazce se ne spreminja. Če prijavitelj prijavlja več
športnih programov, mora vsak posamični program prijaviti na ločenem obrazcu. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v
razpisnih obrazcih.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za
dodelitev sredstev in označitev vloge
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do
vključno 14. 6. 2021 na naslov Občina Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid ali osebno v tajništvu Občine
Kobarid v času uradnih ur.
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Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane s
priporočeno pošto najpozneje do 14. 6. 2021 (datum
poštnega žiga na dan 14. 6. 2021).
Za pravilno opremljeno se šteje prijava na javni razpis in njena morebitna dopolnitev, če je vložena v zaprti
ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava
nanaša,
– opozorilo »Javni razpis za šport – Ne odpiraj«
(v primeru dopolnitve prijav se doda še beseda »Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno
označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označene in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na
konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Nepravočasne prijave ali dopolnitve se ne odpirajo
in jih pristojni organ zavrže s sklepom. S sklepom se
zavržejo tudi vloge, ki niso dane na obrazcih razpisne
dokumentacije. Formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja tri članska strokovna komisija za pregled
in oceno športnih programov, ki jo s sklepom imenuje
župan.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 16. 6.
2021 v prostorih Občine Kobarid.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko vlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski
naslov
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kobarid www.kobarid.si, pod rubriko Javni razpisi ali
pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v
tajništvu Občine Kobarid.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo po e-pošti: urska.lazar-zivec@kobarid.si ali na
tel. 05/38-99-200 – Urška Lazar Živec.
Občina Kobarid
Št. 610-0008/2021-201

Ob-2197/21

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16
in 61/17), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 16/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) in Pravilnika o sofinanciranju programov
kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 30/07 – v nadaljevanju: pravilnika)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2021, v okvirni višini 54.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov, ki so v javnem interesu v Občini

Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vred
notenja prijavljenih programov in projektov, ki jih bodo
izvajalci izvedli v letu 2021.
3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti
spadajo spodbujanje dejavnosti kulturnih društev, skupin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za
izobraževanje potrebnih kadrov.
Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov,
v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
3.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Iz sredstev občinskega proračuna se financira
osnovno delovanje, kritje materialnih stroškov poslovanja.
3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, založniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura,
promocija knjig, branja in avtorjev, literarni večeri, mednarodna dejavnost in promocija.
3.4. Lastna kulturna ustvarjalnost
V javni interes kulturne dejavnosti spada področje
kulture, ki zajema različne oblike, prakse in izraze kulturne ustvarjalnosti, kulturno umetnost, eksperimentalne in raziskovalne kulturne prakse ter sodobno kulturo.
Daje se spodbuda avtorski ustvarjalnosti in je spodbuda
projektom z jasnim umetniškim konceptom avtorja, ki bistveno prispevajo k raznolikosti kulturnega izraza. V tem
okviru mora avtor izvesti lasten avtorski proces nastajanja nove ali nadgrajene produkcijske forme. Spodbuja
se usmerjanje samozaposlenih v kulturi. Prednostno
točkovanje se bo določilo z javnim razpisom.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1. Programi ljubiteljske kulture, delovanje zveze
kulturnih društev ter knjiga – izdajateljska dejavnost
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa,
pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju
Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa registrirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom
o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavodov in ustanov,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da enkrat letno izvedejo samostojni koncert, predstavo, prireditev …
4.2. Lastna kulturna ustvarjalnost
Na razpisu lahko sodelujejo javni in drugi zavodi,
zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z lastno
kulturno ustvarjalnostjo ob pogoju, da:
– delujejo in izvajajo programe na območju Občine
Ravne na Koroškem,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj eno leto registrirane in delujejo na
področju lastne kulturne ustvarjalnosti,
– imajo izkušnje z lastno kulturno ustvarjalnostjo,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
– za prijavljen program imajo izdelano natančno
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen največ 20 % delež sredstev pridobljenih iz drugih virov,
– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani
v letu 2021,
– da isti projekt prijavlja le en prijavitelj,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov,
– Občina Ravne na Koroškem bo podprla največ
3 projekte z najmanj 80 % sofinanciranjem, ki bodo dosegli največ točk,
– imajo strokovno izobrazbo na področju, na katerem delujejo.
4.3. Izobraževanje mladih na področju kulture –
šole kulture
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije,
zadruge ter druge pravne osebe, ki si za svoje delovanje
želijo pridobiti mlade ob pogoju, da:
– da delujejo in izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da mladi opravijo tečaj ter pridobijo znanje za
izvajanje določene kulturne dejavnosti (petje, likovna
dejavnost, uprizoritvena dejavnost …),
– da po pridobljenem znanju v društvu oziroma organizaciji delujejo določen čas,
– da tečaj oziroma seminar izvede za to usposobljen predavatelj ter po opravljenem tečaju udeležencu
podeli ustrezno listino,
– da izobraževanja ni možno izvajati v okviru javnih zavodov in da ti programi oziroma dejavnosti niso
sofinancirani/e z javnimi sredstvi,
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– Občina Ravne na Koroškem bo podprla največ
dve šoli kulture, ki bosta dosegli največ točk.
V primeru ne prijave na razpisana sredstva se ta
lahko dodelijo programom pod točko 3.1. Programi ljubiteljske kulture.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za
sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan
Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa, znaša 54.000 €:
– programi ljubiteljske kulture – 39.000 €,
– delovanje zveze kulturnih društev – 1.000 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.000 €,
– programski stroški za lastno kulturno ustvarjanje
– 8.000 €,
– izobraževanje mladih na področju kulture – šole
kulture – 5.000 €.
V kolikor na katerega od navedenih programov ne
bo prijave, se sredstev s tem javnim razpisom ne razdeli,
sredstva se zadržijo ter se v primeru kasnejših podanih
pobud s strani izvajalcev javni razpis za nerazdeljena
sredstva ponavlja.
6. Merila in kriteriji za izbor
6.1. Programi ljubiteljske kulture ter knjiga – izdajateljska dejavnost
Pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji pravilnika ter merila opredeljena v
prilogi 1 oziroma prilogi 2 pravilnika.
6.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Pri izboru bodo upoštevani stroški, ki so povezani z
osnovnim delovanjem oziroma materialni stroški.
6.3. Lastna kulturna ustvarjalnost
Pomembno je, da je v delo vložen določen ustvarjalni napor in je rezultat intelektualna stvaritev – umetniško delo.
Avtor mora biti fizična oseba in naveden ob avtorskem delu, ki ga je opravil.

Kriterij:
1. Reference prijavitelja projekta in soorganizatorjev v obdobju 2017–2020 (aktivnosti in dosežki
prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja in soorganizatorja v strokovni javnosti)
2. Ustvarjalni proces avtorskega ustvarjanja:
– Časovnica avtorskega produkcijskega procesa
– Avtorska soudeležba in njihova strokovna kredibilnost
3. Vključenost samozaposlenih sodelujočih ustvarjalcev v projekt:
– več kot trije predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu nimajo statusa samozaposlenega v kulturi –
0 točk
– do vključno dva predvidena sodelujoča ustvarjalca v projektu s statusom samozaposlenega v
kulturi – 5 točk
– vsi predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu imajo status samozaposlenega v kulturi – 10 točk
4. Lokalna, državna in mednarodna prepoznavnost
– Medijska odmevnost.
– Gostovanja.
– Koprodukcije in sodelovanja z lokalnimi, državnimi in tujimi institucijami.
5. Vsebinska kakovost projekta
– jasna začrtanost raziskovanja tematike v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta
– razvoj in nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov
– relevantnost izbrane tematike, vsebinska zaokroženost in celovitost projekta
6. Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen projekt

Število
možnih točk
10
10
10

10

20

10
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Kriterij:
7. Dostopnost projekta: izdelanost plana projekta, produkcije oziroma postprodukcije v letu 2021
s poudarkom na časovni in teritorialni razpršenosti izvedbe po regijah v Sloveniji, v zamejstvu in/ali
v tujini, skladnost postprodukcijskega načrta s projektom, promocijski načrt, dostopnost informacij
o projektu
predvideno število ponovitev v Sloveniji ali v Sloveniji in tujini
(0–20 točk)
– 5 ponovitev: 10 točk
– 6–8 ponovitev: 15 točk
– več kot 8 ponovitev: 20 točk
ali
predvideno število ponovitev v tujini (0–10 točk)
– 3 ponovitve: 10 točk
– 4–6 ponovitev: 15 točk
– več kot 6 ponovitev: 20 točk
8. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti lastne kulturne ustvarjalnosti
SKUPAJ:

Število
možnih točk
20

10
100

Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.
a. Izobraževanje mladih na področju kulture – šole
kulture
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Da se program izvaja na podlagi interesa društva oziroma sekcije društva za pridobitev novih članom, ki
bodo najmanj eno leto delovali v društvu.
Da imajo izvajalci ustrezno izobrazbo za izvajanje izobraževanja mladih za področje kulture.
Da izvajanje izobraževanja traja najmanj 20 ur
Da izvajanje izobraževanja traja celo leto
Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen program
izobraževanja.
Program ima navedene jasne cilje
Pomen in vpliv izobraževalnega programa na razvoj dejavnosti društva oziroma sekcije (spodbujanje
kulturnega razvoja/dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti)
Št. vključenih mladih v izobraževanje
Do 5 članov, občanov Občine Ravne na Koroškem
Do 10 članov, občanov Občine Ravne na Koroškem
Skupaj

Sredstva za posamezen izvedeni tečaj ali izobraževanje mladih na področju kulture se nakažejo po podanem poročilu o izvedbi, ki mora biti izveden na način,
kot je podan v prijavi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.
8. Razpisni rok: razpis se prične 28. 5. 2021 in se
zaključi 28. 6. 2021.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.

10
20
10
20
10
10
20
5
10
100

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 28. 6. 2021 oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba –
Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – kultura 2021«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime
in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne
na Koroškem, tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik
Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge,
odpiranje prispelih ponudb bo 29. 6. 2021 ob 14. uri na
sedežu Občine Ravne na Koroškem.
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13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o
sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 122-24/2021

Ob-2199/21

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16 in 164/20), Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 61/21),
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13,
93/15 in 5/19) in Sklepa o začetku postopka Javnega
razpisa za izbiro izvajalca za izvajanje projekta za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni
občini Celje v letu 2021, št. 122-24/2021 z dne 18. 5.
2021, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje projekta za nudenje
materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni
občini Celje v letu 2021
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu
2021.
Prednostno bo sofinanciran projekt, katerega cilj bo
usmerjen v nudenje materialne pomoči socialno ogroženim in posledično v zmanjševanje revščine in socialne
izključenosti v MOC.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije, ki imajo sedež v MOC in so vpisane v razvid
humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter verske skupnosti in njihovi
sestavni deli, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in
so registrirane v MOC najmanj pet let (na dan oddaje
predloga),
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje
dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet javnega razpisa,
– projekt izvajajo na območju in v interesu MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (najmanj pet redno zaposlenih delavcev), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev prijav
ljenega projekta,
– imajo izdelano realno financiranje prijavljenega
projekta,
– izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne
glede na to ali so njeni člani ali ne,
– so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij v
skladu z Zakonom o prostovoljstvu in
– na področju humanitarne dejavnosti delujejo najmanj pet let.
Vlagatelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo izkazati kontinuirano delovanje na področju nudenja
humanitarne dejavnosti ter imeti ustrezne izkušnje in
reference že izvedenih projektov s področja humanitarne dejavnosti. Navedeno vlagatelj izkazuje z vsaj enim
projektom z omenjenega področja, financiranim iz slovenskih ali mednarodnih javnih sredstev v letu 2020 in s
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tem da je imel v letu 2020 najmanj 60.000 EUR finančnega prihodka iz naslova pridobljenih donacij.
Sredstva se lahko dodelijo le tistim vlagateljem,
ki v letu 2021 niso prejeli sredstev že na drugih javnih
razpisih MOC oziroma so v postopku izbora. Vlagatelji,
ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na
podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC in tisti vlagatelji, katerih ustanoviteljica je
MOC, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem
razpisu.
Zainteresirani vlagatelji lahko oddajo predlog za
izvedbo samo enega projekta.
III. Merila za izbor projektov
Predlogi projektov vlagateljev bodo ocenjeni v
skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet
pritožbe.
Mestna občina Celje bo z vlagateljem, ki bo zbral
najvišje število točk, sklenila pogodbo o sofinanciranju
projekta. V primeru, da dva ali več vlagateljev dosežeta
enako število točk, ima prednost tisti vlagatelj, ki zagotavlja večji delež lastnih sredstev.
IV. Vrednost sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 30.000 EUR kot
določa Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Celje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 61/21).
MOC bo sredstva za sofinanciranje projektov,
skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, izbranim izvajalcem nakazovala na naslednji način:
– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju ter
– preostanek v višini 30 % odobrenih sredstev v
roku do 30 dni po prejemu ustreznih vsebinskih in finančnih poročil v rokih, določenih s pogodbo o sofinanciranju.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2021
morajo biti porabljena do 31. decembra 2021, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna občin, razen
v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti oddana izključno
na obrazcu »prijava na javni razpis«, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Vlagatelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel umakniti,
spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, mora le-ta biti
oddan v zaprti ovojnici, skladno s VII. točko besedila javnega razpisa in dodatnim pripisom (umik ali dopolnitev
ali sprememba).
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Vlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti
kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do vključno
11. junija 2021 (datum poštnega žiga).
Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri
je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekti za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim
– 2021«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
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– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu ter
– da je poslana v roku in na način, ki je določen v
besedilu javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo vršila strokovna komisija, imenovana s Sklepom o začetku postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalca za izvajanje projekta za nudenje
materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini
Celje v letu 2021, št. 122-24/2021, z dne 18. 5. 2021
(v nadaljevanju: sklep župana MOC). Odpiranje prijav
ne bo javno in bo v roku osmih dni od končnega roka
za oddajo prijav. V kolikor se zaradi velikega števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje
naslednji dan.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Na
odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost
vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil
vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi
zoper ta sklep pa odloči župan MOC.
Zavržene bodo prijave tistih vlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VI. in VII. besedila javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki
jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem v
sklepu za dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih vlagateljev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega
razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa
ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo strokovna komisija, imenovana s sklepom župana MOC,
zaključila svoje delo, najkasneje pa v 14 dneh od izteka
roka za dopolnitev vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.
si/javna-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi,
zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani izvajalci
prejmejo po elektronski pošti – zahtevek je potrebno
posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani izvajalci dobijo na tel. 03/42-65-888,
pri Branki Lazarevič, preko e-pošte na naslov: branka.
lazarevic@celje.si ali v tajništvu Oddelka za družbene
dejavnosti, na tel. 03/42-65-860.
Mestna občina Celje
Št. 3520-21/2021

Ob-2200/21

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38/14) in Odloka
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 77/19), Mestna občina Celje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove stavb (sklop I)
in obnove sakralne dediščine (sklop II) v Mestni
občini Celje številka JR-SOFSTB-2021
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega
mestnega jedra v Mestni občini Celje (sklop I) in sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov
s področja sakralne dediščine v Mestni občini Celje
(sklop II), ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih
oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.
Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela
po 22. 6. 2020 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 5. 11. 2021. Investicija je lahko
že zaključena pred izdajo odločbe o sofinanciranju.
Zadnji rok za izdajo Zahtevka za izplačilo sredstev
sofinanciranja je 15. 11. 2021.
Upravičeni stroški obnove ulične fasade za sofinanciranje (sklop I), ki vključujejo DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev oziroma najem
fasadnega odra,
– odstranitev obstoječega dotrajanega ometa,
– odstranitev ali zaščita elementov fasade (okna,
vrata, portali, žlebovi, okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih elementih, balkoni in ograje ter vodi za
odvajanje vode klimatskih naprav),
– odstranitev zunanjih enot klimatskih naprav na
ulični fasadi, njihova morebitna ponovna namestitev
ali nabava in namestitev novih klimatskih naprav na
zalednem delu stavbe (dvoriščna fasada), v funkcionalnosti ter obsegu kot je bilo pred obnovo, v skladu
s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS ter
urbanističnim mnenjem MOC,
– odstranitev neustreznih elementov oglaševanja
in senčenja (tende) ter izvedba in namestitev novega
oglaševanja in senčenja (tende), v funkcionalnosti
ter obsegu kot je bilo pred obnovo, v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS, Odlokom
o oglaševanju v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 56/08, 32/14) ter urbanističnim mnenjem MOC,
– popravilo poškodovanega fasadnega ometa,
– popravilo ali nabava in vgradnja elementov
fasade (skladno z urbanističnim mnenjem MOC in
kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– oplesk fasade s fasadno barvo (skladno z urbanističnim mnenjem MOC in kulturno varstvenimi
pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
Upravičeni stroški obnove sakralne dediščine
(sklop II), ki vključujejo DDV, so:
– obnova ali popravilo strehe in/ali elementov
strehe ter ostrešja,
– obnova notranjščine in zunanjega objekta
(skladno s kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem
ZVKDS),
– obnova poslikav,
– osvetlitev in električna napeljava,
– menjava dotrajanih elementov strojnih inštalacij,
– menjava opreme,
– menjava stavbnega pohištva,
– ureditev gradbišča in postavitev odra,
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
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Upravičenci do sredstev in prijavitelji na javnem
razpisu (sklop I)
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne
osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki
stavb na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje ali investitorji obnove stavbe ali dela stavbe v
lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo
ukrepov na objektu na tem območju in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje lastniki stanovanjskih in/ali poslovno
stanovanjskih stavb oziroma posameznih delov stanovanjskih in/ali poslovno stanovanjskih stavb (stanovanjskih enot), oziroma imajo soglasje lastnika za
investicijo,
– izpolnjeni morajo biti pravno-formalni pogoji (soglasje za izvedbo del),
– imajo zagotovljena sredstva za pokritje svojega
deleža obnovitvenih del in imajo na dan oddaje vloge na
predmetni razpis poravnane vse finančne obveznosti do
Mestne občine Celje ter Republike Slovenije,
– na dan oddaje vloge na predmetni javni razpis nimajo neurejenih razmerij z Republiko Slovenijo, Mestno
občino Celje ali ZVKDS v zvezi z deli na stavbi, ki je
predmet sofinanciranja.
Upravičenci do sredstev in prijavitelji na javnem
razpisu (sklop II)

Št.

86 / 28. 5. 2021 /

Stran

1217

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne
osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki spomenikov na območju Mestne občine Celje in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež/bivališče v Mestni občini Celje,
– da izpolnjujejo kriterije Pravilnika o sofinanciranju
obnove stavb v Mestni občini Celje,
– za področje varstva kulturne dediščine: poleg pogojev iz točkovanja meril tudi, da so lastniki ali upravljalci
kulturnih spomenikov, razglašenih z občinskim odlokom
ali je predmetna dediščina vključena v register kulturne
dediščine (EŠD), ki ga vodi Ministrstvo za kulturo,
– da je projekt pomemben za lokalno skupnost,
– da se predlagatelj pri prenovi objekta drži smernic
spomeniške službe in mora za prenovo objekta pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
pristojne službe ZVKDS, OE Celje,
– da predlagatelj zagotovi lastno udeležbo ali so
udeležbo sponzorjev pri kritju stroškov,
– da ima prijavitelj pripravljeno ustrezno tehnično
dokumentacijo oziroma PZI projekt usklajen s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem
pristojne službe ZVKDS, OE Celje,
– da na dan prijave na predmetni javni razpis nimajo
neurejenih razmerij z Republiko Slovenijo, Mestno občino Celje ali ZVKDS v zvezi z deli na sakralni dediščini,
ki je predmet sofinanciranja.

Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev za sklop I
a. Obnova stavbe glede na lego:
– obnova v območju »mestnega križa oziroma pešcone« ali »Muzejskega trga« ali Lilekove in Gubčeve
100 točk
ulice – stavba leži neposredno ob ulici/delu ulice (na trgu), ki je bila deležna prenove tlakov – ulična
fasada stavbe (del ulične fasade) se stika z obnovljenimi tlaki
b. Stavba, ki se je že prijavila na ta program sofinanciranja od leta 2014 dalje in ji sredstva niso bila dodeljena:
– že oddana prijava dvakrat ali več v preteklih letih brez dodeljenih sredstev
50 točk
– že oddana prijava enkrat v preteklih letih brez dodeljenih sredstev
10 točk
c. Stavba, ki obnavlja ulično fasado in ima obnovljeno streho:
– obnova ulične fasade, ki ima obnovljeno streho staro do 10 let in bodo lastniki za to obnovo strehe v
10 točk
vlogi priložili pisno dokazilo
d. Pomen stavbe z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti:
– stavba ima status kulturnega spomenika
10 točk
– stavba ima status kulturne dediščine
5 točk
e. Pomen stavbe z vidika likovno-arhitekturne vrednosti:
– Ulična fasada z bogato členitvijo (okrasni likovno-arhitekturni elementi, okrasne konzole, bogato
10 točk
profilirane obrobe in venci, lizene, nadokenske in podokenske table z okrasnimi elementi …)
– Ulična fasada s preprosto členitvijo (profilirane okenske in vratne obrobe z delilnim in strešnim vencem)
5 točk
– Ulična fasada brez členitev oziroma okrasnih elementov
0 točk
f. Starost stavbe:
– starejša od 100 let
10 točk
Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev za sklop II
a. Obnova sakralne dediščine
Predmet obnove, najvišje možno število točk pri tem merilu skupaj = 60 točk
– obnova zunanjščine ali nadaljevanje že začete obnove zunanjščine (razen fasade) po letu 2020, kot
zaključek celote
– nadaljevanje že začete obnove notranjščine po letu 2020, kot zaključek celote
– splošna obnova notranjščine objekta
b. Sakralna dediščina, ki se še ni prijavila na ta program sofinanciranja od leta 2014 dalje:
– še ne oddana prijava
– že oddana prijava v preteklih letih brez dodeljenih sredstev
– že oddana prijava v preteklih letih z 1x dodeljenimi sredstvi
c. Starost
– starejša od 400 let
– starejša od 200 let
– starejša od 50 let

30 točk
20 točk
10 točk
50 točk
40 točk
30 točk
30 točk
20 točk
10 točk

Stran

1218 /

Št.

86 / 28. 5. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Višina razpoložljivih sredstev za predmet javnega
razpisa in maksimalna višina finančne spodbude posameznemu vlagatelju
Za finančne spodbude so na proračunski postavki
180203 Obnove stavb v Mestni občini Celje v proračunu
Mestne občine Celje za leto 2020 zagotovljena sredstva
v skupni višini 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za
sklop I (ulične fasade) namenjeno 100.000,00 EUR in za
sklop II (sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno
spremenijo.
Mestna občina Celje za sklop I dodeljuje finančne
spodbude v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov
investicije vključno z DDV za sofinanciranje ulične fasade, vendar ne več kot 25.000,00 EUR na posamezno
stavbo za obnovo ulične fasade.
Mestna občina Celje za sklop II dodeljuje finančne
spodbude v višini do 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV.
Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te
objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, tj.
do 30. 6. 2021 za sklop I in sklop II dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Celje (https://moc.celje.si).
Vloge morajo biti dostavljene do vključno 30. 6.
2021 za sklop I in za sklop II, in sicer:
– po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se
datum poštnega žiga do vključno 30. 6. 2021 za sklop I
in za sklop II),
– osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno
30. 6. 2021 za sklop I in za sklop II.
Dodatne informacije o razpisu: dodatne informacije
o razpisu bodo objavljene na spletni strani Mestne občine Celje. Morebitna vprašanja lahko interesenti zastavijo
do 15. 6. 2020, in sicer pisno na naslov mestna.obcina@celje.si, odgovori bodo objavljeni na spletni strani
Mestne občine Celje na istem mestu kot prvotna objava
predmetnega razpisa.
Mestna občina Celje
Ob-2203/21
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ravne na
Koroškem za leto 2021 (Uradni glasilo slovenskih občin
št. 6/21) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Ravne na Koroškem (Uradni
glasilo slovenskih občin št. 27/2021) in Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči
»Dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic
epidemije COVID-19 v Občini Ravne na Koroškem«
(št. priglasitve: M001-5883628-2021) Občina Ravne na
Koroškem objavlja
javni razpis
za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje
posledic epidemije COVID-19 v Občini Ravne
na Koroškem v letu 2021
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev
oziroma pomoči za naslednja ukrepa:
1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov
na območju Občine Ravne na Koroškem
2. Subvencioniranje fiksnih stroškov podjetij (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve), ki so zaradi epidemije bila prisiljena zapreti ali omejiti dejavnost.

II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje
Upravičenci do pomoči po tem razpisu so samostojni podjetniki posamezniki in mikro podjetja, registrirana
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 in
22/19 – ZPosS), ki imajo sedež, poslovno enoto ali
podružnico v Občini Ravne na Koroškem ter jim je bilo
z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20,
44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) prepovedano
ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in
tako onemogočeno poslovanje, ter:
– ki lahko dokažejo vsaj 30 % izpad prometa, kot
posledica razglašenih izrednih razmer zaradi epidemije
COVID-19,
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS,
št. 5/17)),
– niso insolventni (v skladu z Zakonom 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 in 54/18 – odl. US in
69/19 – odl. US)),
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih
pomoči v Evropski uniji.
Izpad prometa dokazujejo upravičenci, ki jim je
bilo poslovanje oteženo zaradi razglašene epidemije ali
pa je bilo njihovo obratovanje prepovedano z odlokom
Republike Slovenije, še naprej pa poslujejo z zmanjšanimi kapacitetami oziroma prilagojeno. Izpad prometa se
dokazuje npr. z dokazilom o oddani vlogi na Republiški
zavod za zaposlovanje ali FURS za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile
ali sklepom o koriščenju dopusta; z REK-1 obrazcem;
dokazilo o zmanjšanju obsega poslovanja na prihodkih
v primerjavi z istim mesecem v letu 2019 in druga verodostojna dokazila.
Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
(Uradni list EU, L 214), in sicer število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja.
Posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
»Mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od
treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje
ne presegajo 2.000.000 evrov in vrednost aktive ne
presega 2.000.000 evrov.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
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d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati
določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(ZIntPK-UPB2, Uradni list RS, št. 69/11).
III. Nameni razpisa
Višina razpisanih sredstev: 30.000,00 EUR.
Proračunska postavka: SM 45101816 Pomoč gospodarskim dejavnostim zaradi COVID.
Obdobje upravičenosti subvencioniranja: od 12. 3.
2020 do 30. 5. 2021.
Ukrep 1: Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov na območju Občine Ravne na Koroškem
Namen pomoči je blaženje poslovne škode, ki je
nastala poslovnim subjektom v času trajanja razglašene
epidemije COVID-19.
Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti
subvencijo oziroma pomoč, so: stroški obračunane in
plačane najemnine poslovnih prostorov na območju Občine Ravne na Koroškem, in sicer do višine 5,11 €/m²
mesečno za obdobje, ko je bila odrejena prepoved
opravljanja dejavnosti v skladu z Odlokom o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20,
29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20,
59/20 in 67/20).
Upravičenci do pomoči so:
– samostojni podjetniki posamezniki in mikro podjetja registrirana 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 in 22/19 – ZPosS), ki jim je bilo z Odlokom
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20,
53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) prepovedano ponujanje
in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji in tako onemogočeno poslovanje,
– ti, ki lahko dokažejo vsaj 30 % izpad prometa, kot
posledica razglašenih izrednih razmer zaradi epidemije
COVID-19,
– ti, ki so imeli na dan razglašenih izrednih razmer
sedež, poslovno enoto ali podružnico v Občini Ravne
na Koroškem.
Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov,
vendar ne več kot 1.000 €. V kolikor upravičenec podaja vlogo za subvencioniranje stroškov za oba ukrepa,
skupna višina ne more presegati 1.000 €.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– Vlogo 2021 – Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije COVID-19 s
prilogami – Obrazec 1.
Ukrep 2: Subvencioniranje fiksnih stroškov podjetij
(elektrika, ogrevanje, komunalne storitve), ki so zaradi
epidemije bila prisiljena zapreti ali omejiti dejavnost
Namen pomoči je je blaženje poslovne škode,
ki je nastala poslovnim subjektom v času epidemije
COVID-19.
Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti
subvencijo oziroma pomoč, so: fiksni stroški podjetij
(elektrika, ogrevanje, komunalne storitve), ki so zaradi
epidemije bila prisiljena zapreti ali omejiti dejavnost za
tiste mesece, v katerih je prepoved opravljanja dejav-
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nosti veljala celoten mesec, za ostale mesece pa v
sorazmernem delu.
Upravičenci do pomoči so:
– samostojni podjetniki posamezniki in mikro podjetja registrirana 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 in 22/19 – ZPosS), ki jim je bilo z Odlokom
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20,
53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) prepovedano ponujanje
in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji in tako onemogočeno poslovanje,
– ti, ki lahko dokažejo vsaj 30 % izpad prometa, kot
posledica razglašenih izrednih razmer zaradi epidemije
COVID-19,
– ti, ki so imeli na dan razglašenih izrednih razmer
sedež, poslovno enoto ali podružnico v Občini Ravne
na Koroškem.
Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov,
vendar ne več kot 1.000 €. V kolikor upravičenec podaja vlogo za subvencioniranje stroškov za oba ukrepa,
skupna višina ne more presegati 1.000 €.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– Vlogo 2020 – Subvencioniranje fiksnih stroškov s
prilogami – Obrazec 2.
IV. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za oddajo vlog (obrazcev in prilog) na naslov
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem, je do 30. junija 2021 (velja poštni
žig 30. junij 2021) priporočeno po pošti ali v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, najkasneje do 30. junija 2021, do 15. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z razpisnimi obrazci, in sicer ustrezno opremljena v zaprti
ovojnici. Razpisnim obrazcem je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga
izpolnjenega nalepite na sprednjo stran ovojnice.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma
bodo oddane na navedeni naslov kasneje od razpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte
vrnjene pošiljatelju.
V. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in obravnava komisija, imenovana s sklepom župana. Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna
služba občinske uprave pozove vlagatelja, da jo v roku
8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v določenem roku
ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje
roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih
objektivnih okoliščinah, se vloga z odločbo kot nepopolna zavrže.
Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev. Na
osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo
pristojna strokovna služba v osmih dneh izdala sklepe
o dodelitvi sredstev.
Občinska uprava lahko od posameznega vlagatelja
zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
v kolikor je to za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev
potrebno.
Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi Nadzorni
odbor občine. Komisija bo v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva,
znižala odstotek sofinanciranja oziroma določila najvišjo
višino sredstev na vlagatelja.
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Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IV. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge),
– katerih vlagatelji ne izpolnjujejo pogojev Javnega
razpisa za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje
posledic epidemije COVID-19 v Občini Ravne na Koroškem v letu 2021.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, če vlagatelj na e-mail: darko.suler@ravne.si posreduje vlogo za dvig razpisne dokumentacije.
VII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po telefonu na tel. 040/800-435 ali osebno
pri Darku Šulerju ali na elektronskem naslovu: darko.
suler@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 410-89/2021

Ob-2208/21

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), 42. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00,
30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08
in 33/18) in sklepa župana, št. 410-89/2021 z dne 21. 5.
2021, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih
projektov in dnevov ustvarjalnosti
v Mestni občini Koper za leto 2021
(v nadaljevanju: razpis)
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega
razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in
dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2021.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– usmerjanje in spodbujanje učencev in dijakov k
raziskovalnemu delu,
– delo z učenci in dijaki na posameznih področjih
raziskovanja,
– ponuditi učencem in dijakom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti učencem in dijakom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti učencem in dijakom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih
vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.
4. Razpisna področja
Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo
sofinancirala projekte z naslednjih področij oziroma dejavnosti:

A. Mladinski raziskovalni projekti (do 19 let starosti),
ki so namenjeni:
– delu z učenci in dijaki na posameznih področjih
raziskovanja;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti
in kreativnosti;
– uvajanju učencev in dijakov v znanost;
– popularizaciji znanosti ter tehnike;
– dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne ali
mednarodne projekte.
B. Dnevi ustvarjalnosti (do 14 let starosti), ki so
namenjeni:
– delu z identificiranimi nadarjenimi učenci na posameznih področjih raziskovanja;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti
in kreativnosti;
– povezovanju med učenci različnih osnovnih šol.
5. Splošni pogoji prijave na posameznih področjih
Za sofinanciranje projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
a) za področje A.:
– kot prijavitelji na tem razpisu lahko kandidirajo
srednje šole s sedežem v MOK ter članice univerze na
Primorskem in zasebni zavodi s sedežem v MOK, ki
izvajajo programe na področju raziskovanja;
– delujejo na območju MOK najmanj eno leto;
– mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del
obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s
predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2021;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da
je projekt sofinanciran s strani MOK;
– posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo
za eno področje;
– prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;
– imajo izpolnjene vse finančne obveznosti do
Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).
b) za področje B.:
– dnevi ustvarjalnosti so aktivnost, ki poteka vsaj
dva dneva zapored;
– na tem razpisu kot prijavitelji lahko kandidirajo le
osnovne šole s sedežem v MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s
predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2021;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da
je projekt sofinanciran s strani MOK;
– posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo
za eno področje;
– prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da so vključeni identificirani nadarjeni učenci iz
vsaj štirih različnih osnovnih šol s sedežem v MOK;
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– imajo izpolnjene vse finančne obveznosti do
Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje
in investicije.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih
postopkov ter s sklepom zavržene.
6. Posebni pogoji prijave na posameznih področjih
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebinsko različnima projektoma. Vsak projekt mora
biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati.
V primeru podvajanja projektov bo MOK ocenjevala le
prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni
javni razpis;
– udeleženci so učenci od 7. do 9. razreda osnovne
šole s sedežem v MOK, dijaki srednjih šol s sedežem
v MOK.
7. Merila za dodelitev sredstev
Za presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevana naslednja merila:
– jasnost, konkretnost, merljivost in dosegljivost
zastavljenih ciljev projekta;
– jasno, natančno, realno in racionalno prikazana
finančna konstrukcija projekta.
Prednostno bodo sofinancirani mladinski raziskovalni projekti (področje A):
– ki bodo jasno in konkretno predstavljeni;
– ki bodo imeli aplikativno vrednost;
– z aktualnimi tematikami.
Prednostno bodo sofinancirani dnevi ustvarjalnosti
(področje B):
– pri katerih bo sodelovalo čim več učencev oziroma dijakov z različnih šol na območju MOK.
Posameznemu prijavitelju bodo dodeljena sredstva
ob upoštevanju zgoraj navedenih meril.
MOK bo posamezne projekte sofinancirala največ
do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva
proračunska sredstva.
Iz obravnave bodo izločene prijave, pri katerih se
bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je
prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena
takoj, ko bo to ugotovljeno.
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje in merila za
sodelovanje na razpisu. Prijave prijaviteljev, za katere bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev in meril, do
sredstev javnega razpisa ne bodo upravičene in bodo
zavrnjene.
8. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih
sredstev za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za
leto 2021 je opredeljena s proračunom za leto 2021, in
sicer največ do 15.000,00 EUR.
9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
10. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta
mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 –
Podatki o prijavitelju projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2
– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 –
Prijava projekta
– kopija temeljnega akta prijavitelja (statut, pravila).
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi
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zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika)
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
V kolikor prijavitelj prijavlja dva projekta za
področje A oziroma B, mora za vsak posamični projekt
izpolniti ločen obrazec Prijava projekta (OBR-3) ter na
njem označiti za katero področje gre.
Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo
enkrat.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki
so navedene v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora
s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig
ter datum.
Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava projekta obvezno navesti terminski
plan, tj. časovni potek programa oziroma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve projekta
je dolžan prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje pisno sporočiti na naslov
Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti
ingrid.kozlovic@koper.si.
Kakršne koli druge spremembe v zvezi z izvajanjem
sofinanciranja projekta lahko prijavitelj javi pisno na
zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.
Prijava mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke, ki so navedene v obrazcu.
Prijava je popolna, če vsebuje vse obvezne obrazce,
ki jih določa besedilo javnega razpisa. Prijava se šteje
za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu k dopolnitvi v
danem roku dopolni.
Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne prijave, bodo
pisno pozvani k dopolnitvi prijav. Predmet dopolnitve so
le obvezne priloge k prijavi. Obrazci razpisa 1, 2 in 3
niso predmet dopolnitve. Prijavo morajo dopolniti v roku
osmih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave, obvezno z oznako, na katero prijavo se dopolnitev
nanaša in datumom in uro dopolnitve.
11. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno oprem
ljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 18. junija 2021, na naslov Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico
(OBR-4).
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
zavržene.
12. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo najkasneje
v roku 5 delovnih dni po poteku roka za prijavo.
V kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka
vloga zavržena.
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13. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o
izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine
Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana
Mestne občine Koper v roku 8 dni od njegove vročitve.
Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje
pri organu, ki je odločbo izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni
predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji
in način koriščenja proračunskih sredstev.
14. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj
Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.
Mestna občina Koper
Št. 410-0042/2021-4

Ob-2209/21

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17, 21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine
Divača za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 7/21), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture v
Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 20/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Lokalnega programa za kulturo Občine Divača za
obdobje 2021–2024 (sprejetega na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 30. 9. 2020), Občina
Divača objavlja
javni razpis za leto 2021
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Divača (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17,
21/18 – ZNOrg), Odlok o proračunu Občine Divača za
leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/21),
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 11/16), Pravilnik o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 20/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Lokalni program za kulturo Občine Divača za obdobje
2021–2024 (sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta
Občine Divača, dne 30. 9. 2020).
3. Predmet javnega razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva, zagotovljena v proračunu Občine Divača za leto 2021 na prora-

čunski postavki 18030304, Sredstva za delovanje kulturnih društev, in sicer za sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in
nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na
področju kulture,
II. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v
Občini Divača delujejo na področju kulture.
4. Osnovni pogoji in merila
Upravičenci za sofinanciranje po tem pravilniku so
kulturna društva oziroma kulturne sekcije znotraj sestavljenih društev in nevladne organizacije, ki delujejo na
področju kulture.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki v Občini Divača delujejo
na področju kulture, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača in deluje na območju
Občine Divača,
– ima registrirano kulturno dejavnost najmanj eno
leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil
do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– je registriran skladno s predpisi o društvih ali
nevladnih organizacijah ter ima dejavnost s področja
kulture opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– na območju Občine Divača v tekočem letu izvede najmanj 3 nastope ali organizira najmanj 3 kulturne
dogodke, razen, če prijavitelj v tekočem letu iz objektivnih razlogov ne more izvesti 3 nastopov ali organizirati
3 dogodkov,
– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno
dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru
posamezne sekcije, skupine in se ta dejavnost izvaja
redno, preko celega leta,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih
ali ima urejeno delovanje organizacije v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah,
– dejavnost opravlja na neprofitni in nepridobitni
osnovi,
– občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v
pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, ki na
javni razpis prijavlja sofinanciranje nakupa opreme za
potrebe delovanja izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki v
Občini Divača delujejo na področju kulture, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača in deluje na območju
Občine Divača,
– ima registrirano kulturno dejavnost najmanj eno
leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil
do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih
ali ima urejeno delovanje organizacije v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah,
– dejavnost opravljajo na neprofitni in nepridobitni
osnovi,
– občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v
pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.
Merila in kriteriji, na podlagi katerih bodo vrednoteni
upravičeni programi, prijavljeni na razpis, so sestavni
del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni
strani Občine Divača http://www.divaca.si in so sestavni
del Pravilnika.
5. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet javnega razpisa
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Višina sredstev za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača za leto 2021 je zagotovljena na
proračunski postavki 18030304 – Sredstva za delovanje
kulturnih društev. Za izvedbo Javnega razpisa za leto
2021 za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača se nameni 35.000,00 EUR, od tega se nameni za:
I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in
nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na
področju kulture, 31.000,00 EUR
II. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, 4.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega
razpisa, morajo biti za odobrene namene na kateremkoli področju, ki je predmet tega razpisa, porabljena v
proračunskem letu 2021 oziroma v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisni rok, do katerega morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev: razpis se prične z dnevom
objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in
zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa,
prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav, vzorec pogodbe, pogoje in merila.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Divača http://www.divaca.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3a, Divača, v času uradnih ur.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem
na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo v tiskani in/ali
v elektronski obliki.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena osebno ali poslana po
pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Ovitek mora biti označen
z navedbo: »Ne odpiraj – Javni razpis – Kultura 2021«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do
vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno
v sprejemni pisarni Občine Divača v poslovnem času ali
oddane priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka
za predložitev vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se izvede v roku 5 dni od izteka
roka za predložitev vlog, vodi ga Komisija, odpirajo se
ovojnice, ki so na razpis prispele pravočasno in pravilno izpolnjene, in sicer v vrstnem redu, v katerem so
bile predložene. Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže. Komisija
vlagatelje nepopolnih vlog pisno pozove k dopolnitvi.
V kolikor v roku 5 dni vlog ne dopolnijo, se le-te zavržejo s sklepom.
Odpiranju vlog smejo prisostvovati prijavitelji oziroma od njih pooblaščene osebe, ki so člani prijavitelja.
11. Obveščanje o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v
15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
Upravičencem bodo izdane posamične odločbe, ki bodo
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osnova za sklenitev pogodbe o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Divača za leto 2021.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in
pojasnil
Občinska uprava Občine Divača, Suzana Škrlj; tel.
05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo
v času uradnih ur Občine Divača.
Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/16) in
Merili, ki so sestavni del Pravilnika. Merila so sestavni
del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni
strani Občine Divača http://www.divaca.si.
Občina Divača
Ob-2210/21
Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 7. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Škocjan
(Uradni list RS, št. 61/21)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe na področju opravljanja pokopališke
in pogrebne dejavnosti v Občini Škocjan
1. Naročnik: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275
Škocjan.
2. Predmet razpisa: predmet koncesije je 24-urna
dežurna služba za pogrebne dejavnosti, ki je obvezna
občinska gospodarska javna služba in pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje pokopališč in je izbirna
lokalna javna služba. Za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti se razpiše ena koncesija na območju
Občine Škocjan, tj. za pokopališča v krajih: Škocjan,
Otok, Tomažja vas, Dolnja Stara vas, Velike Poljane,
Gorenje Dole, Bučka, Dolenje Radulje. Koncesionar
mora poleg storitev, ki so predmet tega razpisa, zagotavljati tudi določene storitve povezane s pogrebno
dejavnostjo, ki se izvajajo po tržnih načelih.
3. Trajanje koncesijske dejavnosti: koncesija se bo
podelila za dobo 10 let in se lahko podaljša za največ
polovico roka ob izpolnjevanju pogojev po tem razpisu.
4. Pogoji za ponudnika
Ponudnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v
ustanovitveni akt,
– da ima zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz
pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi
s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– da zagotavlja prostore za poslovanje s strankami
v Škocjanu,
– da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov,
– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPPDej,

Stran

1224 /

Št.

86 / 28. 5. 2021

– da poda izjavo, da bo v roku enega leta od uveljavitve koncesije označil kataster grobov na terenu,
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe,
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo,
delovne priprave in zadostno število delavcev, usposob
ljenih za opravljanje službe,
– da predloži ustrezno garancijo za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in za morebitno povračilo škode koncedentu,
– da ima poravnane davke in prispevke ter da ni v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti v okviru standardov in normativov.
Ponudniki lahko predložijo ustrezna jamstva, da bo
ustrezna oprema, prostori in kader na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem
razpisu.
V kolikor ponudnik nastopa v razpisu s podizvajalcem, veljajo za podizvajalca isti pogoji in kriteriji kot za
glavnega ponudnika.
5. Prevzem razpisne dokumentacije: celotna razpisna dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni strani
naročnika na naslovu www.obcina-skocjan.si.
6. Vprašanja ponudnikov
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na
osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu
info@obcina-skocjan.si.
Naročnik bo v najkrajšem času, najpozneje pa šest
dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, objavil odgovore na spletni strani naročnika na naslovu www.obcina-
skocjan.si. Vprašanja, ki prispejo na naslov naročnika po
tem roku, se ne upoštevajo. Komunikacije s ponudniki
o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisa za podelitev koncesije v zvezi s pripravo ponudbe potekajo samo preko
spletne strani naročnika.
Pred pripravo ponudbe si ponudnik lahko ogleda
vsa pokopališča, ki so predmet razpisa. Ogled notranjosti mrliških vežic je možen po predhodni najavi koncedentu na info@obcina-skocjan.si.
7. Sprememba razpisne dokumentacije: naročnik si
pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na
lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila
najkasneje pet dni pred rokom za predložitev ponudb.
V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino
sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot
odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel
ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in
so obvezujoči za vse ponudnike. Ponudbe, ki ne bodo
upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov, bodo štete za nepravilne in bodo izločene.
8. Postopek za oddajo ponudbe: ponudnik odda
ponudbo v zapečatenem ovitku, na katerem je prilepljen
obrazec ovojnica, ki je priložen na koncu razpisne dokumentacije. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Škocjan,
Škocjan 67, 8275 Škocjan – sprejemna pisarna. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena
na naslov do 30. 6. 2021 do 9. ure.
9. Spremembe in umik ponudbe:
– Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali
zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne
da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za
resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki
obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.
– Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se
mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu
z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z
osnovno ponudbo z oznako »Sprememba« ali »Umik«.
– V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev bo njegova
ponudba ocenjena kot nepravilna.
– Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik
ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti
ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
Izključno naročnik sme, v soglasju s ponudnikom, popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb,
po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa
tako ponudbo zavrne.
– Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe
(navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje
garancije za resnost ponudbe.
10. Odpiranje in vrednotenje ponudb
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne 30. 6. 2021 ob 10. uri, v
prostorih Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,
sejna soba, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki
ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo
strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili
pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku
odpiranja ponudb.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice,
ki so označene z »Obvestilo o umiku ponudbe« in bo
vse ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, vrnila
neodprte ponudnikom. Pri odpiranju ponudb bodo
objavljeni osnovni podatki o ponudniku in merilo. Zahtevani dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnosti ponudnikov se bodo preverjali v postopku
ocenjevanja ponudb. O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki takoj po odpiranju,
ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga
prejmejo po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po
odpiranju ponudb.
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo bo imenoval
naročnik. O izbiri koncesionarja odloči naročnik z upravno odločbo.
11. Način ocenjevanja ponudb: merilo za ocenjevanje ponudb je višina koncesijske dajatve (v odstotku od
letnega prometa brez DDV). Za letni promet se štejejo
prihodki od pobiranja grobnin ter najemnin in uporabnin
mrliških vežic. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo koncesijsko dajatev (višji odstotek od letnega prometa). V kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako višino
koncesijske dajatve, se bo izbor koncesionarja izvedel
s pogajanji.
Občina Škocjan
Št. 5448-1/2021/13

Ob-2236/21

Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavit
vi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193
z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) št. 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb
(EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi
evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv
na izbruh COVID-19 (UL L št. 130/1 z dne 24. 4. 2020);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17, 67/18 in 51/21);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021
(DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS,
št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 158/20);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 4.1 z dne 20. 4. 2020;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 5.0 z dne 19. 6.
2020 (s spremembami; v nadaljevanju: OP EKP
2014–2020);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 –
ZFRO);
– Mnenja Ministrstva za finance, št.: 440-22/2021/2
z dne 25. 5. 2021, da sredstva za sofinanciranje iz pred-
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metnega javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji
z vidika pravil državne pomoči;
– Odločitve o podpori št. 15-1/1/MDDSZ/0 za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za
krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo« (št. dokumenta:
3032-118/2021/4), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja izdala dne 27. 5. 2021;
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo
za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega
varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo
Javni razpis financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni
razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 »REACT EU – ESRR«, prednostno področje
»Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije
COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
Na javnem razpisu bodo izbrani projekti. Projekt v
okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in
varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v
primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni.
Javni razpis ni namenjen krepitvi institucionalizacije
in povečevanju kapacitet, temveč je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju
ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije, ki
predstavlja ključno usmeritev javnega razpisa.
V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali k spodaj naštetim ciljem javnega
razpisa:
a) izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z
odpravo tri ali več posteljnih sob,
b) zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti za
preprečevanje širjenja okužb, skladno z Navodilom za
delo – Vzpostavitev izolacijskih enot glede na tveganja
za okužbo s COVID-19 (št. dokumenta UČE ND 11 z
dne 21. 5. 2020, dostopnim na naslednji povezavi: http://
www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/U%C4%8CE-ND11-VZPOSTAVITEV-IZOLACIJSKIH-ENOT-GLEDE-NATVEGANJE-ZA-OKU%C5%BDBO-S-COVID-19-002.
pdf; v nadaljevanju: Navodilo za delo),
c) vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con, skladno z
Navodilom za delo,
d) zagotovitvi infrastrukture za izvajanje storitev v
skupnosti.
Aktivnosti sofinanciranih projektov bodo upoštevale Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 – ZURE; v
nadaljevanju: Uredba o upravljanju z energijo v javnem
sektorju).
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Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa:
Sklop 1: Prilagoditev obstoječe infrastrukture
V okviru sklopa 1 bodo sofinancirani projekti, ki
bodo prispevali vsaj k enemu od naštetih ciljev javnega
razpisa: izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z
odpravo tri ali več posteljnih sob, zagotavljanje ločenosti
čistih in nečistih poti, vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con.
Za prilagoditev šteje izvedba gradbenih in drugih
del, povezanih z gradnjo, ki obsega rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo namembnosti v skladu z Gradbenim
zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20
in 15/21 – ZDUOP; v nadaljevanju: GZ). Rekonstrukcija
lahko zajema tudi dograditev.
Sklop 2: Novogradnja domov za starejše (nadomestna gradnja)
V okviru sklopa 2 bodo sofinancirani projekti, ki
bodo prispevali vsaj k enemu od naštetih ciljev javnega
razpisa: izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev z
odpravo tri ali več posteljnih sob, zagotavljanje ločenosti
čistih in nečistih poti, vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con.
Za gradnjo v okviru sklopa 2 šteje izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki predstavlja
novogradnjo oziroma novo zgrajen objekt v skladu z GZ.
Na sklop 2 se lahko prijavijo izključno tisti prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
(SKD-87.300).
Gradnja je upravičena, v kolikor prijavitelj v vlogi
na javni razpis izkaže, da obnova in prilagoditev obstoječega objekta v skladu s standardi ni mogoča, prenova
ni smiselna z ekonomskega vidika oziroma ne dosega
okoljskih in gradbenih standardov. Ko bo investicija zaključena, bo izvedena premestitev uporabnikov, neprimeren objekt bo opuščen.
V okviru sklopa 2 bodo sofinancirani največ 3 projekti oziroma kapacitete v skupnem obsegu največ
300 postelj oziroma mest.
Aktivnosti sofinanciranih projektov bodo upoštevale Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 – ZURE; v
nadaljevanju: Uredba o upravljanju z energijo v javnem
sektorju). Skladno z Uredbo morajo biti infrastrukturne
naložbe nič ali nizkoenergetske.
Zagotovitev infrastrukture za izvajanje storitev v
skupnosti v okviru sklopa 1 ali 2
Prijavitelji, ki se prijavijo na sklop 1 ali sklop 2, so
upravičeni tudi do sofinanciranja zagotovitve infrastrukture za izvajanje storitev v skupnosti, ki bo instituciji
socialnega varstva v prihodnje omogočala preoblikovanje v izvajalca integrirane socialne in zdravstvene
oskrbe z nastanitvijo v skupnosti, skladno z evropskimi
smernicami za deinstitucionalizacijo (Common European Guidelines on the Transition from Institutional to
Community-based Care; dostopnimi na: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/guidelines-final-english.pdf).
V primeru zagotavljanja storitev v skupnosti, rekonstrukcija/širitev že obstoječe enote za zagotavljanje
dnevnega varstva in/ali začasnih namestitev ni predmet
sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa.
Primeri investicij v infrastrukturo za izvajanje storitev v skupnosti:
a) Infrastruktura, namenjena izvajalcem pomoči na
domu in socialnega servisa
Po tem javnem razpisu se predvideva, da se infrastruktura, namenjena izvajalcem pomoči na domu in socialnega servisa, zagotavlja v skladu z 48. in 49. členom
Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06; v
nadaljevanju: Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah
za izvajalce socialno varstvenih storitev).
b) Začasne namestitve
Po tem javnem razpisu se predvideva, da se začasne namestitve zagotavljajo v obliki bivalnih enot v
skladu z 32. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih
zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev in v
skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10,
28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19; v
nadaljevanju: Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev).
c) Dnevne oblike varstva
Po tem javnem razpisu se dnevne oblike varstva
zagotavljajo v obliki dnevnega centra, ki je organiziran
v skladu s 46. in 47. členom Pravilnika o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in v skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev.
Za namen tega javnega razpisa se začasne namestitve in dnevne oblike varstva lahko organizirajo samo
kot samostojna organizacijska enota kot del investicije
v okviru sklopa 1 ali sklopa 2.
3 Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa
je sofinanciranje investicijskih projektov, z namenom
krepitve odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva
z zagotavljanjem varnega bivanja uporabnikov v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih
bolezni ter podpore procesu deinstitucionalizacije na
način, da se v največji meri posnema domače okolje in
nudi ustrezen življenjski standard, kar predstavlja ključno usmeritev javnega razpisa.
4 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je vzpostaviti infrastrukturo, ki
bo zagotovila kakovostno in varno bivanje uporabnikom
institucionalnega varstva v primeru izbruha epidemije
koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni za osebe, ter
prispevala k procesu deinstitucionalizacije.
Cilj javnega razpisa je v skladu s cilji 15. prednostne osi REACT EU – ESRR Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic
krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
Doseganje cilja javnega razpisa se bo merilo z naslednjim specifičnim kazalnikom:
število vseh postelj, v katere bo investirano.
Cilj javnega razpisa je zagotoviti 1.224 postelj, pri
čemer v kazalnik šteje število vseh postelj, v katere
bo investirano, z namenom preprečevanja okužbe s
COVID-19 ali drugo nalezljivo boleznijo. Kazalnik je
dosežen z nastankom stroška investicije. Skrajni rok za
dosego kazalnika je 30. 6. 2023.
Javni razpis ni namenjen povečevanju kapacitet,
zato se število postelj oziroma neto stalnih mest, ki so
predmet investicij posameznega prijavitelja, ne sme povečati, pri čemer velja, da se število neto stalnih mest v
vseh projektih, ki so predmet sofinanciranja posameznega prijavitelja po tem javnem razpisu, ne sme povečati še 5 let od datuma končnega izplačila izbranemu
prijavitelju.
V število neto stalnih mest za institucionalno varstvo se ne všteva število postelj v rdečih in sivih conah.
Izbrani prijavitelj bo s pogodbo o sofinanciranju
zavezan k spremljanju in doseganju ciljev in vrednosti
kazalnikov, ki si jih bo zastavil v vlogi na javni razpis.
Nedoseganje kazalnikov v pogodbeno določenem roku
predstavlja bistveno kršitev pogodbe. V primeru bi-
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stvene kršitve pogodbe s strani izbranega prijavitelja,
lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo
vseh izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamud
nimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila
na podračun upravičenca do dneva nakazila v dobro
proračuna RS.
5 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina so uporabniki institucionalnega varstva, in sicer:
– osebe, starejše od 65 let skladno z 8. členom
D točke odstavka b) Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev oziroma
– odrasle osebe mlajše od 65 let v skladu z 8. členom
C točke odstavka b) Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev, ki so skladno z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (točke č) Oblike storitev in točke d) Trajanje),
ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri
upravičenih prijaviteljih.
6 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega
razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
7 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, projektno partnerstvo ni predvideno.
Prijavitelj se lahko prijavi z več projekti. Če se
predvideva vlaganje v infrastrukturo v sklopu enega
objekta (eno gradbeno dovoljenje), se prijavitelj prijavi z 1 vlogo/projektom. Kadar pa prijavitelj predvideva vlaganje v infrastrukturo na različnih lokacijah (več
gradbenih dovoljenj), mora za vsako investicijo oddati
ločeno vlogo.
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki izpolnjuje vse spodaj naštete pogoje. Pogoji veljajo za vse
sklope enako, razen kjer je izrecno navedeno drugače.
7.1 Upravičeni prijavitelji
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki izpolnjuje vse spodaj naštete pogoje.
1. Je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot
javni socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno
klasifikacijo dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo
duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
(SKD-87.200) ali dejavnost nastanitvenih ustanov za
oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) in ima
v celodnevnem institucionalnem varstvu osebe iz ciljne
skupine, ki so navedene v poglavju 3. Ciljna skupina
javnega razpisa. Na sklop 2 se lahko prijavijo izključno
tisti prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti
nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih
oseb (SKD-87.300).
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti
za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim
za oddajo vlog na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku lik
vidacije.
5. Na zadnji dan v mesecu pred rokom, določenim
za oddajo vlog na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih
sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer
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za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni
pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
6. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi
Evropske unije.
Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posameznega razpisnega pogoja so dokazila navedena v točki 7
(Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev) razpisne dokumentacije javnega razpisa.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa
pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje
na dan podpisa Obrazca št. 1, razen pri izpolnjevanju
pogoja pod zaporedno št. 3 in pogoja pod zaporedno
št. 5, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo kot navedeno pri pogoju.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za
prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila
ali dokazila.
V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
7.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev (velja za oba sklopa javnega razpisa):
Za vsak projekt mora biti izdelana in s strani pristojnega organa/osebe prijavitelja potrjena investicijska
dokumentacija, v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06,
54/10 in 27/16).
Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske
dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta,
vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko
in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost investicije
ter predvidene vire financiranja z navedbo zneskov za
posamezne vire.
Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno,
na kateri sklop se prijavitelj prijavlja, prav tako mora biti
izdelana analiza stroškov in koristi v skladu z Delegirano
uredbo komisije 480/2014 (členi 15 do 19) in Izvedbeno
uredbo komisije 2015/207 EU (člen 3 in Priloga III: metodologija za pripravo ASK), ter izračun finančne vrzeli.
Če se investicija izvaja v več fazah, se finančna
vrzel in analiza stroškov in koristi izdeluje za fazo, ki je
predmet vloge/projekta. Analiza stroškov in koristi mora
biti izdelana v skladu s smernicami Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal
tol for Cohesion Policy 2014–2020.
V skladu z 61. členom Uredbe št. 1303/2013 EU je
prihodke potrebno spremljati in obravnavati le za projekte, katerih skupni stroški so enaki oziroma presegajo
1 milijon EUR.
Poleg že navedenega morajo iz investicijske dokumentacije izhajati naslednji podatki, ki predstavljajo
pogoje za izbor projekta:
– navedba občine, kjer se nahaja institucija socialnega varstva, v katero se bo vlagalo v infrastrukturo,
– naslov lokacije, kjer se bo vzpostavila infrastruktura,
– zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov (navedite na kakšen način bo zagotovljena trajnost projektnih
rezultatov ter ali in kako bo zagotovljeno nadaljevanje aktivnosti po zaključku projekta oziroma izvajanje dejavnosti),
– prispevek projekta k družbenemu in gospodarskemu razvoju (navedite na kakšen način bo projekt
prispeval k družbenemu in gospodarskemu razvoju),

Stran

1228 /

Št.

86 / 28. 5. 2021

– skladnost projekta z usmeritvami OP EKP
2014–2020, in sicer skladnost s horizontalnimi načeli
trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti
in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter
enakosti moških in žensk (na kratko opišite na kakšen
način je prijavljeni projekt skladen s horizontalnimi načeli
trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti
in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter
enakosti moških in žensk),
– skladnost projekta s cilji na ravni OP EKP
2014–2020 ter s cilji in rezultati prednostne osi 15 REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize
v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«,
– navedba kazalnikov projekta v skladu s poglavjem 4,
– število neto stalnih mest institucionalnega varstva
v projektu, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem
razpisu na dan oddaje vloge in ob zaključku projekta,
– število posteljv primeru vzpostavitve rdeče in sive
cone,
– navedbo, da bo, v primeru nadomestne gradnje v
okviru sklopa 2, neprimeren objekt opuščen po premestitvi uporabnikov,
– upoštevanje aktivnosti ter časovnega in finančnega okvira, določenega s tem javnim razpisom. Konec izvajanja projekta (obdobje upravičenosti aktivnosti) mora
biti predvideno najkasneje do 30. 6. 2023. Že zaključene
investicije niso upravičene do sofinanciranja na podlagi
tega javnega razpisa,
– ustreznost ciljne skupine projekta, ki je določena
v poglavju 5 javnega razpisa,
– zaključena finančna konstrukcija oziroma
zagotovljeni viri za izvedbo celotnega projekta,
– zagotovitev varnejšega bivalnega okolja in ustrez
nega standarda za stanovalce, svojce, zaposlene v institucijah v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali
drugih nalezljivih bolezni,
– reševanje kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in
zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije,
– skladnost projekta z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter spodbujanje uporabe lesa kot
obnovljivega vira gradbenega materiala,
– izjava prijavitelja, da bo vzpostavljena infrastruktura skladna s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega
varstva, Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah
za izvajalce socialnovarstvenih storitev ter Navodilom
za delo,
– Matrika tveganja: Priloga št. 3.
Za dokazovanje izpolnjevanja vsakega posameznega razpisnega pogoja so dokazila navedena v točki 7
(Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev) razpisne dokumentacije javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali
dokazila.
V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev
javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
7.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Vlogi prijavitelja mora biti priloženo pravnomočno
gradbeno dovoljenje za celotno investicijo, razen v primeru, ko v skladu z veljavno zakonodajo gradbenega
dovoljenja ni potrebno pridobiti, kar mora biti dokumentirano (npr. sklep o zavrženju vloge s strani upravne
enote, sklic na relevantno zakonodajo).
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2. V kolikor se infrastruktura, namenjena zagotavljanju varnega bivanja uporabnikov institucionalnega
varstva v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali
drugih nalezljivih bolezni, zagotovi z gradnjo, mora biti
zemljišče, na katerem bo zgrajen objekt, ki je predmet
vloge, ob oddaji vloge v lasti Republike Slovenije.
3. Za izgradnjo/rekonstrukcijo infrastrukture, ki je
predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, v zadnjih
10 letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva
ali nepovratna sredstva EU.
4. Gradnja je upravičena, v kolikor prijavitelj v vlogi
na javni razpis izkaže, da obnova in prilagoditev obstoječega objekta v skladu s standardi ni mogoča, prenova
ni smiselna z ekonomskega vidika oziroma ne dosega
okoljskih in gradbenih standardov.
5. V primeru več vlog mora prijavitelj izkazati, da
ne povečuje neto število stalnih mest institucionalnega
varstva, sicer se vse vloge, s katerim se ta pogoj ne
izpolni, zavrnejo.
6. V primeru zagotavljanja storitev v skupnosti, rekonstrukcija/širitev že obstoječe enote za zagotavljanje
dnevnega varstva in/ali začasnih namestitev ni predmet
sofinanciranja.
7. Začasne namestitve in dnevne oblike varstva so
organizirane samo kot samostojna organizacijska enota.
Za dokazovanje izpolnjevanja specifičnih razpisnih
pogojev prijavitelj priloži dokazila, ki so navedena v 7. poglavju (Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja
pogojev) razpisne dokumentacije javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za
prijavitelja bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila
ali dokazila.
V kolikor projekt ne izpolnjuje postavljenih pogojev
javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
8 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija za izvedbo tega javnega razpisa
bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge, ki
bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem
razpisu, ocenila po merilih za ocenjevanje vlog.
Podrobnejše opredelitve meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so predstavljene v razpisni
dokumentaciji javnega razpisa v poglavju 8 (Merila, s
pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene
pogoje, izberejo prejemniki sredstev).
V kolikor vloga prijavitelja pri podmerilu 1.2 in 2.1
prejme 0 točk, se takšna vloga takoj zavrne in se izloči
iz nadaljnjega ocenjevanja.
MERILO 1
USTREZNOST PROJEKTA

Maksimalno št. točk
Možnih največ
20 točk
1.1 Utemeljitev projekta
10
1.2 Finančna ustreznost projekta
10
MERILO 2
IZVEDLJIVOST PROJEKTA
2.1 Skladnost s terminskim
načrtom operacije
2.2 Ocena tveganja
MERILO 3
USPOSOBLJENOST ZA
IZVEDBO PROJEKTA
3.1 Reference prijavitelja

Maksimalno št. točk
Možnih največ
20 točk
10
10
Maksimalno št. točk
Možnih največ
10 točk
10
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MERILO 4
Maksimalno št. točk
TRAJNOST PREDVIDENIH
Možnih največ
REZULTATOV
10 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti
10
projektnih rezultatov
Največje skupno možno število doseženih točk je 60.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo
na osnovi ocenjevanja dosegli minimalni kakovostni
kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli skupaj
najmanj 30 točk. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
projekti, ki bodo dosegli višje število točk.
9 Regija izvajanja: izbrani projekti se bodo izvajali
na celotnem območju Republike Slovenije.
10 Financiranje
10.1 Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini
do največ 100% skupnih upravičenih stroškov projekta.
Namenska sredstva EU, in sicer Evropskega sklada za
regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19,
predstavljajo 100% skupnih upravičenih stroškov projektov.
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo
sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki

ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju
operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so
dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/
drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-
socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-
za-izvajanje-kohezijske-politike/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni
list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21; v nadaljevanju: ZIPRS2122) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi
za predplačilo. Prav tako lahko izbrani prijavitelj skladno
s 16. členom ZIPRS2122, v kolikor izpolnjuje zakonsko
določene pogoje, zaprosi za možnost izplačila sredstev
na podlagi zahtevka za izplačilo, ki ne vsebuje dokazila
o plačilu, računa ali druge enakovredne listine. Pogoji
za upravičenost do izplačila so natančneje opredeljeni
v ZIPRS2122 in Navodilih PO.
10.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do
2023 znaša 93.000.762,00 EUR.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki
izplačil za sofinanciranje upravičenih stroškov projektov:

Leto/Proračunska postavka

2021

2022

18.700.000,00

35.000.000,00

NPP MDDSZ – PN15.1. – Odprava posledic
krize COVID-19-ESRR-EU-ReactEU

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja izbranih projektov,
skladno s potrjenimi vlogami izbranih vlagateljev ter v
okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
10.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo v
višini zaprošenih sredstev, ki morajo znašati najmanj
500.000,00 EUR in največ 12.000.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja projekta. Prijavitelj se lahko
prijavi z več vlogami, pri čemer skupna vrednost zaprošenih sredstev vseh vlog istega prijavitelja ne sme
presegati 12.000.000,00 EUR.
Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranje
upravičenih stroškov projekta.
Ministrstvo bo pri posameznem projektu sofinanciralo upravičene stroške, ki sicer lahko znašajo več kot
12.000.000,00 EUR, kar pomeni, da je odstotek (%) sofinanciranja po tem javnem razpisu lahko manj kot 100%
upravičenih stroškov projekta.
10.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance
št. 440-22/2021/2 z dne 25. 5. 2021, sredstva za sofinanciranje iz predmetnega javnega razpisa ne predstavljajo
državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
11 Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške,
ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od 1. 2. 2020 do
konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 6. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih

2023

SKUPAJ

39.300.762,00 93.000.762,00

listin) je od 1. 2. 2020 do 15. 8. 2023 (končni rok za plačilo vseh stroškov investitorja).
V kolikor prejemnik sredstev v roku 6 mesecev po
zadnjem izplačilu iz proračuna RS ne pridobi uporabnega dovoljenja oziroma zapisnika o sprejemu in izročitvi
izvedenih del v skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami 2020, je dolžan prejeta sredstva vrniti.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta 2021, 2022 in 2023. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do
najkasneje 31. 12. 2023.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/
pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine,
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev
njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih
okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
12 Upravičenost stroškov
12.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni v primeru, če so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za
njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
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– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za
blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile
izvedene;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami
in drugimi listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi
predpisi.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:
1. investicije: gradnja nepremičnin, oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva;
2. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev;
4. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o
izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP za
izvajanje EKP 2014–2020 ter izdanim potrdilom Finančne
uprave RS.
12.2 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določena v Navodilih PO
ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU
o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in so jih prijavitelji dolžni dosledno
upoštevati.
13 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v
skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih
podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so
informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in
izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,
102/15 in 7/18; ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne
smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Upravičenci
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
upravičenec ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču
upravičenca ne vsebuje izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi
organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja,
nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco
oziroma sezname in analize. Namen obdelave osebnih
podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma
upravičenci, je torej izvedba javnega razpisa, vodenje
podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo
in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in
izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen
obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v
postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi,
preiskovalnimi ali drugimi organi). Osebni podatki se bodo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih
je dolžno uporabljati ministrstvo.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o
varstvu podatkov, določili druge veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in PO.
14 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev,
izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– izvajanje ustreznih postopkov za namen zagotovitve varnejšega bivalnega okolja in ustreznega standarda
za stanovalce, svojce, zaposlene v institucijah v primeru
izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni in za namen reševanja kritičnih razmer, pokrivanja
vrzeli in zagotavljanja ustreznih standardov v obstoječih
institucijah socialnega varstva ter podpore procesu deinstitucionalizacije;
– ne bo povečeval števila postelj oziroma neto stalnih mest, ki jih ima na voljo za institucionalno varstvo v
vseh projektih, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu (upošteva se stanje na dan oddaje vloge na
javni razpis) po zaključku vseh projektov, ki so predmet
javnega razpisa;
– po zaključku projekta bo izvedel premestitev uporabnikov, neprimeren objekt pa opustil (samo za primer
gradnje);
– v roku 6 mesecev po zadnjem izplačilu iz proračuna RS bo pridobil uporabno dovoljenje oziroma zapisnik
o sprejemu in izročitvi izvedenih del v skladu s Posebnimi
gradbenimi uzancami 2020;
– vodstvo izbranega prijavitelja bo opravilo izobraževanja na temo deinstitucionalizacije (vzpostavljanje manjših enot, uvajanje novih pristopov dela, razvoj in izvajanje
storitev v skupnosti kot podpora procesu deinstitucionalizacije), ki ga bo za ta namen organiziralo ministrstvo;
– da so pri načrtovani izvedbi projektnih aktivnosti
upoštevane zahteve Uredbe o upravljanju z energijo v
javnem sektorju;
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma
ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo
140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo
hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na
tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do
vseh dokumentov o izdatkih projekta v zahtevanem obdobju od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen
s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem
javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe
nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabe logotipov v skladu s 115. in 116. členom
Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo
omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba
nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe
1303/2013/EU. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa
za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, uprav
ljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa
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za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije,
Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča
RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj
se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in
spremljanja dodelitve sredstev ter doseganja zastavljenih
ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov projekta;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja
ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96.
in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU dolžan spremljati
in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in
kazalnikov projekta;
– vloga upravičenca in javni razpis sta ključna dokumenta, ki določata način izvajanja projekta. Vsako odstopanje od zahtev javnega razpisa, potrjene vloge ali določil
podpisane pogodbe, ne glede na spremenjene okoliščine
in nepredviden obseg del, ni dopustno (npr. povečevanje
dodeljenih sredstev, podaljšanje obdobja izvajanja ipd.).
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga
št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
15 Nadzor ministrstva nad izvajanjem projektov: ministrstvo bo spremljalo in nadziralo izvajanje sofinanciranih projektov ter namensko porabo sredstev, odstopanja
in napovedi. Ministrstvo lahko za spremljanje, nadzor in
evalvacijo projektov ter porabo proračunskih sredstev
angažira zunanje izvajalce ali pooblasti druge organe ali
institucije. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v času izvajanja projektov izvaja supernadzor nad investicijo in revizijo projektne dokumentacije pred objavo javnega naročila in sklenitvijo pogodbe z izbranim zunanjim izvajalcem.
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja
javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/
navodila) ter Navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega sklada za regionalni razvoj, je potrebno smiselno in skladno z Navodili PO uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ter logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj in hkrati
navajati, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19,
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hkrati
je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR:
»Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije
Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega
okrevanja gospodarstva« OP EKP 2014-2020.
Izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva
Unije na pandemijo COVID-19.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se
ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani
oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
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informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva v roku 30 dni od
pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR
prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
18 Omejitev glede sprememb operacije v skladu z
71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve
glede sprememb projektov v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila pri upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja; ali
b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost;
ali
c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso izpolnjene.
19 Postopek izbora prijaviteljev
19.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma
najkasneje do 31. 8. 2021.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenega roka v primeru, da razpoložljiva sredstva javnega
razpisa ne bodo dodeljena.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.
Če bodo sredstva dodeljena pred potekom posameznih rokov ali če pride do podaljšanja skrajnega roka bo
Ministrstvo, pred iztekom skrajnega roka za oddajo vlog,
na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-
zadeve-in-enake-moznosti/ in v Uradnem listu RS objavilo posebno obvestilo o dodelitvi sredstev.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži
več vlog za sofinanciranje. Vsako vlogo mora oddati v
ločeni ovojnici.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 izvod) na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in
podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno Priloga št. 6: Investicijska
dokumentacija priložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) in to
1-krat v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF obliki)
in 1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (v Wordovi
oziroma Excelovi obliki). Tiskana verzija se mora ujemati z
elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po
pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan
roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je
zadnji dan roka oddana do 15. ure v vložišču Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
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Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ni bila
predložena do zgoraj navedenega roka, ne glede na način oddaje vloge. Prepozne oziroma na napačen naslov
prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom
predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki
mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč
deinstitucionalizacijo – Prijava na sklop __ v okviru __.
roka«. Za označevanje vloge na ovojnici se lahko uporabi
obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba vloge),
ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen
obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse
elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge.
Vloge, ki bodo nepravilno ali nepopolno označene,
ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji
razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavjih 7 in 8 tega javnega razpisa.
19.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog
in ocenjevanje
19.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl. US) oziroma Uredba o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list
RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev
sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani
predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo:
– Za prvi rok dne 20. 7. 2021 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
– Za drugi rok dne 3. 9. 2021 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O
tem bodo prijavitelji obveščeni preko spletnega naslova:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-
za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
19.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih
prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa
in razpisni dokumentaciji ali vsebuje tehnično spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki ne vsebuje
na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.)
Priloga št. 6: Investicijska dokumentacija.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo,
na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z
žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb
povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo
vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k
dopolnitvi.
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V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da
bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopustno
dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj v
dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev
njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne
more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan s priporočeno poštno pošiljko na naslov prijavitelja
in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v investicijski dokumentaciji. Prijavitelji
morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije
predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po
elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko,
ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od
datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in
sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000
Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis
za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč
deinstitucionalizacijo«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v
skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s
sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le
vloge, ki bodo formalno popolne.
19.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo na vsakem odpiranju vlog
opravila pregled formalno popolnih vlog, ki bodo prispele
do zahtevanega roka. Preverila bo izpolnjevanje pogojev
za kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolno vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 7 in 8 javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne vloge najprej ocenjene glede na pogoje za kandidiranje na
javnem razpisu, določene v poglavju 7 tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt
ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo
predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Prav tako bo zavrnjena vloga, ki bo pri podmerilu 1.2 ali
2.1 prejela 0 točk.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo
oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih ocen
posameznih ocenjevalcev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo
dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi
ocenjevanja dosegli najmanj 30 točk. V kolikor bo skupna
vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni
kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo
imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V okviru sklopa 2 bodo sofinancirani največ 3 projekti, prednost bodo imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov
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sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o
uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov sredstev odloči
na naslednji način:
V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk
in za sofinanciranje ne bo na voljo dovolj sredstev, bo
imela prednost vloga, ki je pri podmerilu 2.2 prejela višje
število točk. V kolikor bosta v navedenem merilu imela
dva projekta enako število točk, se bo upošteval vrstni red
evidentiranega prejema vlog na ministrstvu.
19.3 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.gov.si in
na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na
predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik
ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji
sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec
pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje trajanja
projekta. Pogodba je vzorčna, ministrstvo si pridržuje
pravico, da izjemoma, po potrebi, pogodbo pred podpisom ustrezno dopolni ali spremeni. Če se upravičenec
z dopolnitvijo ali spremembo ne strinja, lahko podpis pogodbe pisno zavrne, v tem primeru se šteje, da je odstopil
od kandidature na javnem razpisu in izgubi pravico do
sredstev, odobrenih s sklepom o izboru.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta v pogodbi, na
podlagi navedb prijavitelja v vlogi, opredelila način in
dinamiko črpanja sredstev ter opredeljene cilje projekta.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema
poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
19.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku,
prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
19.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo
spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb
oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo
objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-
socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
20 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-
za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti
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na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis
za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč
deinstitucionalizacijo«. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni
na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/
ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-
in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno
posredovati za prvi rok do 2. 7. 2021, za drugi rok do
16. 8. 2021. Zadnji odgovori za prvi rok bodo objavljeni
najkasneje do 8. 7. 2021, za drugi rok pa najkasneje do
24. 8. 2021.
Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno
delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje
predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic
bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani
ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/
ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-
moznosti/javne-objave/.
20.1 Navodila za izpolnjevanje
Prijavne obrazce in priloge je potrebno v skladu z
navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati
in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci
in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi, po vrstnem redu v skladu s spodnjim
seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti
speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami,
ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
20.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
20.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem
obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev,
– Obrazec št. 2: Kontrolni list.
20.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi
in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni
potrebno priložiti k vlogi),
– Priloga št. 2: Označba vloge,
– Priloga št. 3: Vzorec matrike tveganj,
– Priloga št. 4: Izjava o referencah prijavitelja, iz katere izhajajo ustrezne reference,
– Priloga št. 5: Izjava prijavitelja, da ne bo povečeval
števila neto stalnih mest institucionalnega varstva.
20.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije
in jih morajo prijavitelji oziroma projektni partnerji priložiti
sami:
– Priloga št. 6: Investicijska dokumentacija,
– Priloga št. 7: Podpisan in žigosan sklep o potrditvi
investicijske dokumentacije,
– Priloga št. 8: Pravnomočno gradbeno dovoljenje
oziroma sklep o zavrženju vloge s strani upravne enote
(sklic na relevantno zakonodajo),
– Priloga št. 9: Zemljiškoknjižni izpisek iz katerega
izhaja lastništvo RS,
– Priloga št. 10: Potrdilo FURS glede pravice odbitnega DDV.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Stran

1234 /

Št.

86 / 28. 5. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Su KS 127/2021-2

Ob-2195/21

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
6 prostih mest okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v
9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-2201/21
Svet Mladinskega doma Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na
podlagi sklepa na 7. redni seji Sveta zavoda dne 19. 5.
2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se 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 za delovno mesto ravnatelja/-ice.
Predviden pričetek dela bo 1. 9. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo
dokazilo o obdobju dela v VIZ),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od
30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi
kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 10 dneh
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Mladinski dom Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne
odpiraj«.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno
in bo iz izbirnega postopka izločena.
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Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet Mladinskega doma Malči Beličeve
Ob-2211/21
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica, Srednja Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci, na
podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.
Predviden pričetek dela bo 1. 10. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo
dokazilo o obdobju dela v VIZ),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od
30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda (vrtec in osnovna šola) za mandatno obdobje
in kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 8 dneh
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet
Osnovne šole OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, Sred
nja Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno
in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Prežihovega Voranca Bistrica
Ob-2228/21
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah na podlagi določil 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
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ZJZP), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in
189/20 – ZFRO), 34. člena Statuta Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah (št. 013-5/2019-1 z dne 7. 11. 2019) in
sklepa 14. redne seje Svet Doma upokojencev Šmarje
pri Jelšah z dne 26. 5. 2021 razpisuje naslednje prosto
delovno mesto
direktor (m/ž)
Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah za mandatno
obdobje 2021–2026
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Za direktorja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah
(m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– življenjepis z elektronskim naslovom kandidata, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev;
– dokazila o dosedanjem delu, delovnih izkušnjah
oziroma izpis obdobja zavarovanja;
– overjeno kopijo diplome;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od dveh mesecev;
– overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu;
– overjeno kopija potrdila o opravljenem programu
za vodenje socialno varstvenega zavoda (oziroma če
tega kandidat nima, ga mora opraviti v skladu s petim
odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu);
– program dela in vizija razvoja Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah za čas trajanje mandata.
Direktorja imenuje Svet Doma upokojencev Šmarje
pri Jelšah s soglasjem ministra, pristojnega za socialno
varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom upokojencev Šmarje
pri Jelšah sedež. Mandat direktorja traja 5 let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 10 dni po objavi
tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje
pri Jelšah, z oznako: »Za razpis za direktorja (m/ž)« in
s pripisom »Ne odpiraj«, in sicer priporočeno po pošti.
Prepozno prispele prijave se ne bodo obravnavale
in se bodo kandidatom vrnile neodprte, če bo iz ovojnice razvidno, da gre za prijavo za razpis direktorja. Kot
pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane priporočeno po pošti – z žigom vključno z dne 7. 6. 2021.
Nepopolnih prijav kandidatov Svet Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah ne bo obravnaval.
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah bo kandidate vabil in obveščal izključno po elektronski pošti,
zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov
kandidata. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni
v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah
Št. 701-30/2021

Ob-2231/21

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21; ZDT-1)
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1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11,
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C; ZSS), in posebne
pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega
tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo, in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih 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 in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-2230/21
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 82FS-PO20 Finančne
spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo
energije in obnovljive vire energije
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 82FS-PO20 Finančne spodbude za
nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive
vire energije (Uradni list RS, št. 134/20 in 51/21), zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-3/2020/112

Ob-2204/21

Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 –
ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16,
39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZMed) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12,
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17)
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep
o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa
za podelitev petih pravic razširjanja radijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na območju Zahod R2 in petih pravic razširjanja
radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na območju Vzhod R2
1. Uvod: s tem sklepom agencija spreminja sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev petih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in petih pravic razširjanja
radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na
območju Vzhod R2 št. 38141-3/2020/6 z dne 6. 5. 2021
(v nadaljevanju: sklep). Sklep je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 74/21 z dne 14. 5. 2021.

2. Spremembe
Spreminja se prva točka (1 Predmet javnega razpisa) sklepa, in sicer tako, da se na koncu dopolni z
naslednjim besedilom:
V kolikor je na dan, ko agencija odloči o podelitvi
pravice, uveljavljena sprememba področne zakonodaje, ki izdajateljem programov s statusom lokalnega
programa posebnega pomena dovoljuje, da z digitalnim prizemeljskim radiodifuznim oddajanjem pokrivajo
območja, na katerih živi več kot 10 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, se zahteva iz prve alineje
te točke vpiše v odločbo o podelitvi pravice pri vseh
ponudnikih programov. V tem primeru se zahteva iz
druge alineje te točke pri ponudnikih programov, za
katere imajo na dan, ko agencija odloči o podelitvi
pravice, veljavno odločbo o dodelitvi statusa lokalnega programa posebnega pomena, ne vpiše v odločbo
o podelitvi pravice.
3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija, ki je objavljena na spletni strani agencije: http://www.
akos-rs.si, se dopolni v skladu s spremembo sklepa.
Dopolnitev razpisne dokumentacije se na dan objave
spremembe sklepa v Uradnem listu RS objavi na spletni
strani agencije na istem mestu.
Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
Z 62/2020

Os-2088/21

V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije,
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 20, Kranj, zoper dolžnika Stewarta Jamesa Bristow,
56 St Annes RD, Tankerton, Whitstable, zaradi izterjave
1.246,95 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Stewartu
Jamesu Bristow, 56 St Annes RD, Tankerton, Whitstable, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odv. Jaka
Šarabona, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 4. 2021
VL 89249/2020

Os-3380/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika GOSPODAR upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš,
zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring,
d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Karlo Česen, po odv. Alojzija Slava
Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti
dolžniku Durak Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa zak. zast. odv. Nina Kuzmič,
Resljeva cesta 25, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
421,29 EUR, sklenilo:
Dolžniku Durak Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Nina Kuzmič, Resljeva cesta 25 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2020
VL 9297/2021

Os-2113/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Claudiu Ionel Chiritoiu, Trubarjeva
ulica 10, Celje, zaradi izterjave 2.876,19 EUR, sklenilo:
Dolžniku Claudiu Ionel Chiritoiu, Trubarjeva ulica 10, Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Alja
Inkret Koštrun, Ljubljanska 8, 3000 Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2021
VL 59531/2020

Os-2142/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Jasminu Jazavac, Žebretova ulica
49, Ljubljana – Polje, ki ga zastopa Malavašič Aleš –
odvetnik, Zaloška cesta 269, Ljubljana, zaradi izterjave
12.526,93 EUR, sklenilo:
Dolžniku Jasminu Jazavac, Žebretova ulica 49,
Ljubljana – Polje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odv. Aleš Malavašič, Zaloška cesta 269, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2021
I 1523/2020

Os-2051/21

Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovnem sodelavcu Lačen Urošu, višjem pravosodnem svetovalcu, v
izvršilni zadevi upnika Staninvest družba za poslovanje
z nepremičninami d.o.o., matična št. 5067677000, davčna št. 87205912, Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper
dolžnika: 1.) Nexhat Dranqolli, EMŠO 0106944501226,
Weslej Clark 48, Peje, Kosovo; 2.) Haki Dranqolli, EMŠO
250595000000, Brigada Kosovare 6, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 106,90 EUR s pp, o postavitvi začasnega
zastopnika dolžnikoma, izven naroka, dne 29. aprila
2021, sklenilo:
Prvodolžniku
Nexhat
Dranqolli,
EMŠO
0106944501226, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo in drugodolžniku Haki Dranqolli, EMŠO 250595000000, Brigada Kosovare 6, Peje, Kosovo, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal prvodolžnika Nexhat
Dranqolli in drugodolžnika Haki Dranqolli vse dotlej, dokler prvodolžnik Nexhat Dranqolli in drugodolžnik Haki
Dranqolli ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 4. 2021
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Os-2059/21

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
– svétnici Bibijani Šilc v izvršilni zadevi upnikov: 1. Dragica Bračko, Ob gozdu 14, Maribor, ki jo zastopa zak.
zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Dragica Cimerman, Ob gozdu 14, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Janez Hanžel, Ob gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Juraj Kontrec, Ob gozdu 14, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje
z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marika Rek, Kosarjeva 27, Maribor, ki jo zastopa
zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Anes Šabić, Ob gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Andrej Vesel, Šarhova
ulica 28, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Aleš Zamuda, Ob gozdu 14,
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest družba
za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, po začasnem zastopniku
Vovšek Andrej – odvetnik, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, zaradi izterjave 1.695,07 EUR s pp (In 641/2014),
2. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika
Nexhat Dranqolli, zaradi izterjave 1.573,12 EUR s pp
(v zadevi opr. št. In 258/2015), 3. Janez Hanžel, Ob
gozdu 14, Maribor in ostali po Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška
družba Živko & Purg o.p. d.o.o., Titova cesta 8, Maribor,
zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje,
Kosovo, zaradi izterjave 776,71 EUR s pp (v zadevi opr.
št. VL 71876/2015), 4. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave
1.102,76 EUR s pp (VL 132797/2015), 5. Anes Šabić,
Ob gozdu 14, Maribor in ostali, po Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odv. Alen
Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolž
nika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo in zoper dolžnika Haki Dranqolli, Wesley Clark 48,
Peje, Kosovo, po začasnem zastopniku Davidu Šegi,
Bezjakova ul. 23, Pekre, zaradi izterjave 472,78 EUR
s pp (VL 23177/2016), 6. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odv. Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolž
nika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 382,75 EUR s pp (VL 87406/2016),
7. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki
ga zastopa odv. Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley
Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 480,56 EUR s
pp (VL 42909/2016), 8. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odv. Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Nexhat
Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 524,52 EUR s pp (VL 80961/2017), 9. Aleš Zamuda,
Ob gozdu 14, Maribor in ostali, po Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa odv. Alen
Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolž
nika Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 533,18 EUR s pp (VL 40543/2018),

10. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
ki ga zastopa odv. Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Nexhat Dranqolli, Wesley
Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 177,40 EUR s
pp (VL 122734/2017), 11. Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, zoper dolžnika Haki Dranqolli, Brigada Kosovare 6, Peje, Kosovo, zaradi izterjave 22,18 EUR s pp
(I 989/2020), 12. Staninvest družba za poslovanje z
nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
zoper dolžnika: Nexhat Dranqolli, Ob gozdu 14, Maribor;
Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, Kosovo, zaradi
izterjave 106,90 EUR s pp (I 1523/2020), o postavitvi
začasnega zastopnika dolžniku izven naroka, 30. aprila
2021 sklenilo:
Dolžniku Haki Dranqolli, EMŠO 250595000000, Brigada Kosovare 6, Peje, Kosovo, se v zadevi I 989/2020,
postavi začasni zastopnik odvetnik Andrej Vovšek, Ulica
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Haki
Dranqolli vse dotlej, dokler navedena dolžnika ali njuna
pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem oziroma vse
dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 4. 2021
III P 35/2020

Os-2079/21

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožnem sodniku dr. Janezu Žirovniku, v pravdni zadevi tožeče stranke: David Lukman, 30 Shore Breeze Drive, Unit 6310,
Etobicoke, ON, Kanada, ki jo zastopa Maja Matjaž, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stranko: Martina Štravs
Lukman, 105 The Queensway, št. stanovanja 3406, CA
Toronto, Kanada, zaradi ugotovitve obsega in deleža na
skupnem premoženju (pct. 39.733,82 EUR), o postavitvi
začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
Toženi stranki Martini Štravs Lukman se v pravdni
zadevi opr. št. III 35/2020 kot začasni zastopnik postavi
odvetnik Miha Strmčnik, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred
sodiščem.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2021
0004 Z 38/2020

Os-2024/21

Okrajno sodišče v Šentjurju je v zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika
Petra Jančič, Opekarniška cesta 15B, Celje, dolžniku v
skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (dolžnikovo prebivališče je neznano, dolžnik pa nima pooblaščenca) postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Mateja Grobelnika, Pohlinova
ulica 2, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
bosta nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 23. 4. 2021
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Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 27/2021

Os-1914/21

V zapuščinski zadevi po pokojni Marti Hribar, rojena 14. 7. 1924, umrla 4. 12. 2020, nazadnje stanujoča
Lobček 51, Grosuplje, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob
smrti samska, njeni starši so umrli pred njo, bratov ali
sester pa ni imela.
S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče
po pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 9. 4. 2021
D 5/2021

Os-1915/21

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Povše, rojena 3. 12. 1933, umrla 6. 11. 2020, nazadnje stanujoča Ob potoku 10, Ivančna Gorica, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim
dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob smrti
samska in ni zapustila potomcev, sodišče pa s podatki o
morebitnih dedičih II. in III. dednega reda ne razpolaga.
S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče
po pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 9. 4. 2021
D 239/2020

Os-1916/21

V zapuščinski zadevi po pokojni Suzani Perko, rojena 1. 10. 1976, umrla 27. 9. 2020, nazadnje stanujoča
Čušperk 17, Grosuplje, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Zapustnica je bila ob smrti samska in ni zapustila
potomcev, dediči II. dednega reda pa so se dedovanju odpovedali. Sodišče s podatki o morebitnih dedičih
III. dednega reda ne razpolaga.
S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče
po pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 9. 4. 2021
D 299/2020

Os-1917/21

V zapuščinski zadevi po pokojnem Avguštinu Knafelj, rojen 5. 4. 1942, umrl 19. 6. 2020, nazadnje stanu-
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joč Adamičeva cesta 51, Grosuplje, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim
dedičem.
Dediča I. dednega reda sta se dedovanju po zapustniku odpovedala, sodišče pa ne razpolaga s podatki o
morebitnih dedičih II. in III. dednega reda.
S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče
po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni
strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 9. 4. 2021
D 2/2021

Os-1918/21

V zapuščinski zadevi po pokojni Nedjeljki Bošnjak,
rojena 4. 12. 1927, umrla 30. 10. 2020, nazadnje stanujoča Gabrovčec 17, Krka, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Sodišče razpolaga le s podatkom, da je bila zapust
nica ob smrti vdova, s podatki o morebitnih dedičih pa
ne razpolaga.
S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče
po pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 9. 4. 2021
D 109/2020

Os-3370/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojni Srebot Antoniji Miri, hčerki Antona, roj. 17. 11.
1939, upokojenki, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v Dolenji vasi, Kostevc 3, umrli 8. 4. 2020 v Ribnici.
V poštev za dedovanje po zakonu prideta tudi otroka pred zapustnico umrle zapustn. sestre Jacoveli Majde. To naj bi bila zapustn. nečaka Ricardo in Valentina.
Oba živita v Italiji. Sodišču ni znano, kako se pišeta in
ne razpolaga z njunima naslovoma.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem
poziva otroka pred zapustnico umrle zapustn. sestre
Jacoveli Majde, da se v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega
sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, oglasita
ter uveljavljata svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo in
zaključilo ta zapuščinski postopek v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 11. 2020
D 100/2021

Os-1800/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 12. 6. 1945 razglašenim za mrtvega
Bodigaj Štefana, pok. Dominika, Praprotno, Italija, neznanega datuma rojstva in bivališča.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
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diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave,
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 3. 2021
D 359/2020

Os-1925/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 8. 11. 1963 razglašenega za mrtvega
Vidmar Franca, pok. Filipa, roj. 7. 11. 1893, Branik 168.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave,
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 3. 2021
D 19/2019

Os-1937/21

Po pokojni Antoniji Jerman, rojeni Del Bello dne
6. 10. 1886, nazadnje stanujoči na naslovu Lonzan 977
in umrli dne 10. 1. 1936, ni dedičev.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih.
Zapustničine upnike se poziva, da lahko v šestih
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine 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.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 4. 2021
D 360/1948

Os-1928/21

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja o dedovanju naknadno najdenega premoženja po
pokojni Rozi Kadenaro, hči Matevža, z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 14, Breginj, ki je umrla dne
22. 4. 1947.
V njeno zapuščino sodijo tudi skupni delež pri nepremičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in sicer: s
parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2, 605/3,
606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1, 772/8,
772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3, 870/4,
870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11, 897/12,
897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7, 3143/0,
3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2, 3181/0,

3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0, 3547/0,
3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2, 4006/0,
4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0, 4252/2,
4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2, 411/3,
411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1, 897/7,
897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1, 898/10,
898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8, 3580/2,
3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0, 3291/0,
3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4, 3503/5,
3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2, 3504/3,
3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1, 4109/4, 4110/0,
4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0, 4255/23,
4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1, 3692/4,
3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3, 4192/2,
4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1, 4252/15,
4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23, 4252/22,
4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1, 4400/12,
4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči drugega dednega reda, pri čemer pa
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnice
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 4. 2021
D 292/1981

Os-1929/21

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja
o dedovanju naknadno najdenega premoženja po pokojni Rozi Ivančič, pokojnega Matije, rojena 26. 8. 1901, z
zadnjim prebivališčem na naslovu Drežniške Ravne 8,
Kobarid, ki je umrla dne 5. 11. 1981.
V njeno zapuščino sodi premoženje, ki predstavlja skupni delež pri nepremičninah, ki predstavljajo
premoženje v zvezi z Agrarno skupnostjo Drežniške
vasi, ki je bilo zapustnici vrnjeno z odločbo Upravne
enote Tolmin, opr. št. 464-15/95 z dne 12. 12. 2005, in
sicer: skupni delež pri nepremičninah s parc. št. 51, 75,
77/1, 77/2, 137, 143, 196, 241/1, 276, 277/1, 278, 279,
329, 412, 466/1, 467/1, 467/11, 467/13, 467/14, 467/15,
467/17, 470/1, 471/1, 471/6, 471/7, 467/11, 471/13,
474/1, 474/2, 475, 477, 478/2, 479, 480, 481/1, 503/1,
504/3, 539/1, 544/1, 544/4, 607, 693, 694, 700/1, 710/1,
725/1, 750/1, 751/1, 751/5, 752/1, 777/1, 777/5, 778,
791/3, 791/4, 791/12, 862, 864/2, 971/1, 972, 978/1,
978/7, 978/8, 978/9, 978/10, 978/11, 978/12, 978/13,
978/14, 978/15, 978/16, 978/17, 978/18, 978/19, 978/20,
978/21, 978/22, 978/23, 978/24, 978/25, 978/26, 978/27,
978/28, 978/29, 978/30, 978/31, 978/32, 978/33, 978/34,
978/35, 978/36, 978/37, 978/38, 978/39, 978/40, 978/41,
978/42, 978/43, 978/44, 978/45, 978/46, 982/1, 1002/1,
1002/2, 1002/3, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 1002/15,
1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006/1, 1026, 1028/1, 1028/2,
1028/6, 1028/7, 1028/8, 1028/10, 1029, 1030/1, 1053,
1064/1, 1064/2, 1181/1, 1181/2, 1196/1, 1196/2, 1196/3,
1196/9, 1196/15, 1197, 1198, 1199/1, 1200/1, 1204,
1263, 1265, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 1270/1, 1270/2,
1271, 1355, 1391/1, 1391/2, 1391/180, 1393/1, 1393/2,
1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/6, 1393/26, 1394/1, 1396,
1397/1, 1397/2, 1397/16, 1397/18, 1400/1, 1414/1,
1498, 1519/1, 1519/2, 1622, 1626, 1634, 1659/1,
1659/8, 1661/2, 1661/9, 1661/11, 1661/17, 1661/23,
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1661/37, 1661/56, 1714/3, 1722, 1723, 1803, 1805,
1809, 1817, 1819, 1950/1, 1950/2, 1950/3, 1951/4,
1951/5, 1951/6, 1951/7, 1951/8, 1951/9, 1951/10,
1951/11, 1951/12, 2069/1, 2069/4, 2069/7, 2069/12,
2069/13, 2124/1, 2125/1, 2125/6, 2174, 2177, 2197/1,
2197/15, 2197/31, 2197/3, 2197/4, 2197/2, 2197/30,
2238/1, 2326/1, 2326/22, 2259/11, 2299/2, 2326/13,
2326/14, 2327, 2329, 2639, 2719, 2720, 2721 ter 2722,
vse k.o. Drežnica, ter delež do 133961/139230 pri nepremičnini, parc. št. 451/1, k.o. Ladra ter skupni delež
na skupni lastnini pri nepremičninah, ki predstavljajo
premoženje v zvezi z Agrarno skupnostjo Krasji Vrh, ki
je bilo zapustnici vrnjeno z odločbo Upravne enote Tolmin, opr. št. 464-16/95 z dne 7. 10. 2003, in sicer: skupni
delež na nepremičninah s parc. št. 1283, 1284, 1285/1
ter 1286, vse k.o. Drežnica.
V zapuščinskem postopku sta k dedovanju po zakonu poklicana dediča drugega dednega reda, ki naj bi bila
v Kanadi, pri čemer pa sodišče nima podatkov o dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnice
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 4. 2021

Oklici pogrešanih
N 8/2021

Os-2152/21

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku nepravdni postopek predlagateljice Občine Grosuplje,
Taborska cesta 2, Grosuplje, zoper nasprotnega udeleženca Johana Križman, rojen 31. 12. 1855, Pece 9,
Grosuplje, zaradi predloga za razglasitev za mrtvega,
ki ga zastopa skrbnica za posebni primer mag. Barbara
Mejač, odvetnica v Grosupljem.
Johan Križman je bil rojen 31. 12. 1855 v kraju
Pece 9, Grosuplje.
Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega
Johana Križmana, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 11. 5. 2021
N 30/2020

Os-2153/21

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku nepravdni postopek predlagateljice Olge Pevec, Zagorica
pri Velikem Gabru 10, Veliki Gaber, zoper nasprotnega
udeleženca Jožeta Perpar, roj. 1. 10. 1933, 1403 Spring
Quincyill, 6230 IL, ZDA, zaradi predloga za razglasitev
pogrešanega za mrtvega, ki ga zastopa skrbnica za
posebni primer Saša Štrubelj, odvetnica iz Grosuplja.
Jože Perpar je bil rojen 1. 10. 1933 v kraju Pokojnice 9 in je takoj po drugi svetovni vojni zapustil
Slovenijo in se preselil v ZDA, kjer je bil njegov zadnji
znan naslov 1403 Spring Quincyill, 6230 IL, ZDA. Do
začetka 80. let je občasno pisal pisma sestri in svoji
mami. Pogrešani se od osemdesetih let naprej ni več
oglasil domačim.
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Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju ali smrti pogrešanega
Jožeta Perparja, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 11. 3. 2021
N 38/2021

Os-2150/21

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek
za razglasitev za mrtvo pogrešano osebo Josipino Vodopivec, ženo Lorenca, rojeno Ivančič, rojeno dne 29. 3.
1897, z zadnjim znanim bivališčem na naslovu Osp 26,
Črni Kal.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali smrti, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 5. 2021

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
p 375/2021-V

Os-2191/21

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 17. 5. 2021
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 375/2021-V. Predmet tožbe je odvzem premoženja
nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega zahtevka se
zahteva ugotovitev, da je premoženje: nepremičnina –
stanovanjska hiša s št. stavbe 2200 k.o. Vič (1723), ki
stoji na parc. št. 1149/126 k.o. Vič (1723) (ID 2711995;
ID znak: parcela 1723 1149/126) premoženje nezakonitega izvora. V 2. točki pa se predlaga, da se premoženje
navedeno pod točko 1. tožbenega zahtevka, drugi toženi
stranki Jasmini Marjanović odvzame in s pravnomočnostjo sodbe postane last Republike Slovenije.
2. Tožena stranka: 1.) Zlatko Marjanović, Gorkičeva
ulica 18, Ljubljana; 2.) Jasmina Marjanović, Cesta na
Brdo 40c, Ljubljana.
3. Sodišče je dne 20. 5. 2021 izdalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja, katerega izrek se glasi:
»Ugodi se predlogu tožeče stranke za odreditev
začasnega zavarovanja z začasno odredbo tako, da se
za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem
zahtevku drugo toženi stranki Jasmini Marjanović ali
komurkoli drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu,
prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino ali stvarne
pravice, ki so v njeno korist vknjižene na nepremičnini:
– stanovanjska hiša s št. stavbe 2200 k.o. Vič
(1723), ki stoji na parc. št. 1149/126 k.o. Vič (1723)
(ID 2711995; ID znak: parcela 1723 1149/126),
z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi.«.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh
pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih
po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
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ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o
odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki,
ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena,
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz
odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli
ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno
nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica: 28. 5. 2021.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2021

Kolektivni delovni spori
X Pd 1006/2020

Os-2193/21

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih –
ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV, Žolgarjeva
ul. 6, Slovenska Bistrica, in nasprotnim udeležencem:
REPUBLIKA SLOVENIJA, VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorčičeva ul. 20, Ljubljana, zaradi: neveljavnosti aneksa h kolektivni pogodbi.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je
razpisan na dan 8. 7. 2021 ob 8.30, razpravna dvorana
3/I. nadstropje, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana.
To obvestilo je objavljeno na oglasni deski in na
spletni strani tega sodišča od dne 18. 5. 2021.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2021
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
ATENA d.o.o., Ul. Bratov Kraljič 16, 1000 Ljubljana, dokumente zavarovalnice Wiener Städtische,
Cesta v Kleče 15: 110000214963–110000214964,
210000307781–210000307790,
220000309475–
220000309480,
230000005125–230000005132.
Ob-2212/21

Spričevala preklicujejo
Intihar Tilen, Agrokombinatska 74a, Ljubljana, dip
lomo, izdajatelj Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, leto izdaje 2010. gnl‑343085
Matic Vihtelič s.p., Ulica bratov Učakar 74, Ljubljana, diplomo, št. 72/2013, izdano na ime Matic Vihtelič,
izdajatelj Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno
umetnost, leto izdaje 2014. gnh‑343089

Drugo preklicujejo
ADTEH d.o.o., Bernekarjeva ulica 2, Slovenj Gradec,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035727003, izdal Cetis Celje d.d., na ime Izudin Dahić. gnu‑343101
Bučan Darja, Pipanova 70a, Šenčur, potrdilo o
opravljenem preizkusu strokovnih znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, št. 1645,
izdajatelj ZDU – GIZ, leto izdaje 2005. gnt‑343102
DEJAN NADLUČNIK S.P., Radmirje 46, Ljubno ob
Savinji, izvod licence, št. 014562/005, za vozilo reg.
št. CENDT018. gnw‑343099
ELBRA Transport d.o.o., Jenkova ulica 24, Celje,
izvod licence, št. GE011125/07096/005, za vozilo reg.
št. LJ 67-SVM, veljavnost do 18. 12. 2024. gnf‑343091
Hauptman Primož, Zgornja Jablanica 9,
Šmartno pri Litiji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030596002, izdal Cetis Celje d.d.
gnq‑343105
Manču Beno, Cesta 2. grupe odredov 64,
Ljubljana-Dobrunje,
digitalno
tahografsko
kartico, št. 1070500041270001, izdal Cetis Celje d.d.
gnx‑343098
Razgoršek Goran, Pameče 7b, Slovenj Gradec,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009834002,
izdal Cetis Celje d.d. gni‑343088
Reja Matic, Kettejeva ulica 14, Koper – Capodistria,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500063113000,
izdal Cetis Celje d.d. gng‑343090

SATSANGA, MATIC ŠTORMAN, s.p., Vrh nad Laškim 28A, Laško, izvod licence, št. 013902/002, za vozilo MAN, reg. št. CE-MR-705, veljavnost do 4. 8. 2022.
gns‑343103
SATSANGA, MATIC ŠTORMAN, s.p., Vrh nad Laškim 28A, Laško, izvod licence, št. 013902/001, za vozilo MAN, reg. št. CE-AD-819, veljavnost do 4. 8. 2022.
gnr‑343104
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika, št. 015446/RB122-2001/2018, izdano na ime Akšamović Zajim, veljavnost od 13. 4. 2018 do 9. 3. 2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk‑343086
TRANSPORT GAJ d.o.o., STARA VAS – BIZELJSKO 76, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 015446/SŠD12-2-4631/2018, izdano na ime Petrović
Ivan, veljavnost od 21. 9. 2018 do 31. 8. 2020, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnj‑343087
VENATIO d.o.o., Brilejeva ulica 6, Ljubljana, izvod licence, št. GE011525/07197/007, za tovorno vozilo Volvo, reg. št. LJ94JUC, veljavnost do 8. 7. 2025.
gnv‑343100
Vesna
Stevanović
s.p.,
Stara
vas-Bizeljsko 62A, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 014523/AD12-2-1363/2017, izdano na ime Željko
Dujić, veljavnost od 16. 3. 2017 do 14. 3. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gne‑343092
Vesna
Stevanović
s.p.,
Stara
vas-Bizeljsko 62A, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 014523/SŠD12-2-2581/2017, izdano na ime Dragan Ganić, veljavnost od 31. 5. 2017 do 31. 5. 2017,
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnd‑343093
Vesna
Stevanović
s.p.,
Stara
vas-Bizeljsko 62A, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 010820/RB12-2-3533/2015, izdano na ime Mladen Milošević, veljavnost od 17. 9. 2015 do 16. 3.
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnc‑343094
Vesna Stevanović s.p., Stara vas-Bizeljsko 62A, Bizeljsko, potrdilo za voznika, št. 014523/AD12-5-328/2017,
izdano na ime Duško Railić, veljavnost od 19. 1. 2017
do 15. 1. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnb‑343095
Vesna
Stevanović
s.p.,
Stara
vas-Bizeljsko 62A, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 010820/AD12-2-1811/2013, izdano na ime Radenko
Tintor, veljavnost od 10. 4. 2013 do 13. 12. 2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnz‑343096
Vesna
Stevanović
s.p.,
Stara
vas-Bizeljsko 62A, Bizeljsko, potrdilo za voznika,
št. 014523/AD12-2-3472/2018, izdano na ime Dušan Vujčić, veljavnost od 11. 7. 2018 do 11. 7. 2019,
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gny‑343097
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