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Javni razpisi

Št. 5448-1/2021/18 Ob-2330/21

Popravek
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljub ljana, obja-
vlja popravek besedila Javnega razpisa za sofinan-
ciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odporno-
sti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč 
deinstitucionalizacijo, ki se izvaja v okviru Operativ-
nega programa evropske kohezijske politike v obdob-
ju 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«, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 86/21 dne 28. 5. 2021, z naslednjo vsebino:

V poglavju 11. Obdobje upravičenosti stroškov, se 
tretji odstavek popravi, tako da se glasi:

»V kolikor prejemnik sredstev najkasneje do 31. 10. 
2023 ne pridobi uporabnega dovoljenja oziroma zapisni-
ka o sprejemu in izročitvi izvedenih del v skladu s Po-
sebnimi gradbenimi uzancami 2020, je dolžan prejeta 
sredstva vrniti.«.

V poglavju 14. Pristojnosti, odgovornosti in naloge 
prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu, se četrta aline-
ja, popravi tako, da se glasi:

»– bo pridobil pravnomočno uporabno dovoljenje 
oziroma zapisnik o sprejemu in izročitvi izvedenih del 
v skladu s Posebnimi gradbenimi uzancami 2020 naj-
kasneje do 31. 10. 2023«.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 4300-14/2021-3 Ob-2297/21

Popravek
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 

cesta 28, 1000 Ljub ljana, objavlja popravek javnega 
razpisa za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj 
v šolskem letu 2020/2021, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 81/21 z dne 21. 5. 2021.

1. Besedilo javnega razpisa se spremeni tako, da 
se 6. točka glasi:

6. Rok za predložitev prijav ter način predložitve 
prijav

Prijava mora biti pripravljena v skladu z določili raz-
pisne dokumentacije.

Prijavo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na 
naslov Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 
cesta 28, 1000 Ljub ljana ali dostavite v vložišče zavoda 
najkasneje do 31. 8. 2021.

Šteje se, da je prijava dostavljena pravočasno, če 
je do roka oddana priporočeno po pošti ali dostavljena 
na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Zavoda RS za 
šolstvo.

2. Ostala določila javnega razpisa ostanejo nespre-
menjena.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Št. 5440-2/2021 Ob-2321/21
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta 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 splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006,

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, z vsemi 
spremembami,

– Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 16. decembra 2014, z vsemi 
spremembami,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 
15/21 – ZDUOP),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Ura-
dni list RS, št. 75/19 in 174/20),

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
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2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17, 69/17 in 67/18),

– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izvedbene 
uredbe;

– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 
2016);

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja, št. 8-1/1/MK/0 z dne 8. 6. 2021,
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje  

na področju kulture 2021«
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa ozi-

roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet in vsebinska sklopa, namen in cilj jav-
nega razpisa

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropske-
ga socialnega sklada in Republika Slovenija.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne osi: 8. Spodbujanje zaposlova-
nja in transnacionalna mobilnost delovne sile, predno-
stne naložbe: 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce 
zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno 
brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, 
tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbuja-
njem mobilnosti delavcev, specifičnega cilja: 8.1.1 Po-
večanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših 
od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo 
pod ISCED 3.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 
vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na po-
dročju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi 
usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezpo-
selnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dol-
gotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, 
ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz 
ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe 
zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih 
mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposa-
bljanja oseb iz ciljne skupine.

Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:
Sklop 1:
Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za 

obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah 
in javnih skladih ter nevladnih organizacijah, ki so regi-

strirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in 
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Sklop 2:
Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture 

z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte 
izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, 
javnih agencij in javnih skladov ter nevladnih organizacij 
v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-ume-
tniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Slo-
veniji).

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podporne-
ga okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega 
k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori 
socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, z vključeva-
njem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev 
na področju kulture. Namen instrumenta je integracija 
oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje zaposlitvenih mo-
žnosti na področju kulture, z izboljšanjem konkurenčno-
sti ter spodbujanjem zaposlovanja na področju kulture.

Cilji javnega razpisa:
– povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje 

ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kom-
petenc na področju kulture;

– zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje 
enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh podro-
čjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno 
integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih 
možnosti v kulturi;

– vzpostavitev delovnega okolja na področju kul-
ture;

– zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, ra-
zvoj in populariziranje ustvarjalnosti;

– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vse-
bin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posame-
znika in družbe in

– usposabljanje s prenosom znanj preko sodelova-
nja oseb iz ciljne skupine.

Predvideni kazalniki učinka:
– predvideno število udeležencev v spodbude za 

zaposlitev na področju kohezijske regije Vzhodna Slo-
venija: 24

– predvideno število udeležencev v spodbude za 
zaposlitev na področju kohezijske regije Zahodna Slo-
venija: 16

– predvideno število udeležencev v usposabljanju 
na področju kohezijske regije Vzhodna Slovenija: 36

– predvideno število udeležencev v usposabljanju 
na področju kohezijske regije Zahodna Slovenija: 24.

Pomen pojmov:
Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organi-

zacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so 
registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo 
na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne 
pogoje za sodelovanje na razpisu.

Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki 
so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove 
in druge nevladne organizacije ter so registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredo-
vanje kulturnih dobrin v Sloveniji in izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja 
dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki 
pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga 
uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso usta-
novljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi 
svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovi-
telji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so 
ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne 
od organov oblasti, politike ali gospodarstva.
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Ciljna skupina so brezposelni in neaktivni, še po-
sebej starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in tisti 
z izobrazbo pod ISCED 3, ter osebe v postopku izgu-
bljanja zaposlitve.

Brezposelna oseba je oseba, ki za čas vključitve 
v projekt nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi z drugim 
delodajalcem.

Oseba v postopku izgubljanja zaposlitve je iskalec 
zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena.

Neaktivna oseba je drugi iskalec zaposlitve, ki se 
po določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, 
št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – 
ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in 75/19, 11/20 – odl. 
US in 189/20 – ZFRO) ne šteje za brezposelno osebo.

Oseba starejša od 50 let je oseba, ki je na dan 
vključitve v projekt zaposlitve oziroma usposabljanja 
dopolnila 50 let.

Dolgotrajno brezposelna oseba je oseba, ki je na 
dan vključitve v projekt eno leto ali več prijavljena na Za-
vodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.

Oseba z izobrazbo pod ISCED 3 je oseba z osnov-
nošolsko izobrazbo (po klasifikacijskem sistemu izobra-
ževanja in usposabljanja KLASIUS).

Prvi projekt je prvi samostojni kulturni projekt vklju-
čenega posameznika iz ciljne skupine v usposabljanje. 
Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena ce-
lota in bo izveden v letu 2021.

Inovativen projekt je kulturni projekt, ki na izviren in 
inovativen način spodbuja zaposlovanje in vključevanje 
posameznikov iz ciljne skupine v usposabljanje na po-
dročju kulture.

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (v nadalje-
vanju: KRVS) in kohezijska regija Zahodna Sloveni-
ja (v nadaljevanju: KRZS): podrobnejša opredelitev 
po NUTS 3 je dosegljiva na spletni strani ministrstva 
(Izvajanje EKP v programskem obdobju 2014–2020): 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-kulturo/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohe-
zijske-politike-mk/;

60 % od razpisanih sredstev razpisa je namenjenih 
sofinanciranju zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino 
iz KRVS, 40 % od razpisanih sredstev razpisa pa sofi-
nanciranju zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz 
KRZS. 60 % od razpisanih sredstev razpisa je namenje-
nih sofinanciranju usposabljanja oseb, ki sodijo v ciljno 
skupino iz KRVS, 40 % od razpisanih sredstev razpisa 
pa sofinanciranju usposabljanja oseb, ki sodijo v ciljno 
skupino iz KRZS.

Vključitve se sofinancirajo za osebe iz ciljne sku-
pine, ki imajo ves čas vključitve stalno prebivališče na 
področju KRVS, iz sredstev predvidenih na področju 
KRVS in za osebe, ki imajo ves čas vključitve stalno 
prebivališče v kohezijski regiji KRZS, iz sredstev pred-
videnih za KRZS. Sredstva med kohezijskima regijama 
niso prenosljiva.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje splošne 

razpisne pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških 

dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 
(obvezno dokazilo: fotokopija ustanovnega ali druge-
ga temeljnega akta, iz katerega je razvidno področje; 
v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno 
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mini-
strstva v letih 2017, 2018, 2019 in 2020 izpolnjevali vse 
pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno doka-
zilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja 
v prijavnem obrazcu pod točko II);

– niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije 
(obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana 
izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– imajo po stanju na zadnji dan v mesecu pred 
oddajo vloge na javni razpis poravnane vse zapadle 
davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji 
(obvezno dokazilo: potrdilo FURS o stanju na zadnji dan 
v mesecu pred oddajo vloge. V kolikor upravičenec ne 
bo predložil dokazila FURS, ga bo Ministrstvo za kulturo 
pridobilo po uradni dolžnosti iz uradne evidence);

– da njihov prijavljeni projekt ni sofinanciran iz dru-
gih javnih sredstev oziroma za iste upravičene stroške ni 
ali ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov (državne-
ga ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU) (obvezno 
dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prija-
vitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da zaproša najmanj za dve in največ za osem 
zaposlitev oziroma najmanj dve in največ za osem uspo-
sabljanj oseb iz ciljne skupine tega razpisa; (obvezno 
dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prija-
vitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).

Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji izpolnje-
vati tudi posebne razpisne pogoje za posamezen vse-
binski sklop:

Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev
– da prijavljajo projekt zaposlitve osebe najmanj 

dveh oseb iz ciljne skupine tega razpisa za polni delovni 
čas za obdobje najmanj enega leta (obvezno dokazilo: 
originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v pri-
javnem obrazcu pod točko II);

– da prijavljajo projekt z začetkom izvajanja najka-
sneje 1. 10. 2021 in zaključkom izvajanja najkasneje 
30. 9. 2022 (obvezno dokazilo: originalno podpisana 
in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod 
točko II);

– da zaposlijo osebo iz ciljne skupine na ustrezno 
delovno mesto, skladno z namenom tega javnega razpi-
sa (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana 
izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da ne prijavljajo zaposlitve osebe, ki je bila v za-
dnjih šestih mesecih pred vključitvijo v projekt zaposlitve 
na podlagi tega javnega razpisa ustanovitelj ali poslo-
vodna oseba prijavitelja (obvezno dokazilo: originalno 
podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem 
obrazcu pod točko II);

– da ne prijavljajo zaposlitve osebe, ki je bila v za-
dnjih šestih mesecih pred vključitvijo v projekt zaposli-
tve na podlagi tega javnega razpisa zaposlena v okviru 
projekta, financiranega iz sredstev na podlagi javnega 
razpisa Ministrstva za kulturo za izbor operacij Podpora 
novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021 
(z oznako: JR-ESS-NKP 2018-2021) in Podpora no-
vim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzho-
dna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021 (z oznako: 
JR-ESS-NKP KRVS 2019-2021) (obvezno dokazilo: ori-
ginalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijav-
nem obrazcu pod točko II).

Trajanje zaposlitve: zaposlitev osebe iz ciljne sku-
pine mora trajati najmanj eno leto za polni delovni čas, 
pri čemer se sofinancira zaposlitev za največ eno leto.

Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj
– da prijavljajo projekt usposabljanja na področju 

kulture z vključitvijo najmanj dveh oseb iz ciljne skupine 
v kulturne projekte izvajalcev (javnih zavodov, javnih 
agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so regi-
strirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji) (obvezno 
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dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prija-
vitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da prijavljajo projekt usposabljanja z začetkom 
izvajanja najkasneje 1. 9. 2021 in zaključkom izvajanja 
najkasneje 31. 10. 2021 (obvezno dokazilo: originalno 
podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem 
obrazcu pod točko II).

Trajanje usposabljanja: Usposabljanje vključene 
osebe mora trajati najmanj 174 ur, pri čemer mora biti 
zagotovljeno tudi mentorstvo. Glede na program uspo-
sabljanja ter delovne izkušnje, sposobnosti, znanja, ve-
ščine in spretnosti vključenih oseb, lahko usposabljanje 
traja dlje, pri čemer se sofinancira usposabljanje v tra-
janju največ 174 ur.

Upravičene aktivnosti:
Do financiranja na podlagi tega javnega razpisa so 

upravičene aktivnosti, ki so neposredno vezane na pro-
jekt zaposlitve oziroma usposabljanja, izbrane na podlagi 
tega javnega razpisa, ter so v skladu s predmetom in ci-
ljem javnega razpisa in vključujejo osebe iz ciljne skupine. 
Upravičeni stroški so opredeljeni v 9. točki tega razpisa.

4. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje 
– ocenjevalni list

Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijavi-
teljev bo ocenila Komisija za izvedbo postopka javnega 
razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo ali od njega po-
oblaščena oseba (v nadaljevanju: komisija) na podlagi 
splošnih in posebnih meril.

Splošna merila za oba sklopa

MERILO Možno 
št. točk

1 Ustreznost namena operacije in prijavljenih aktivnosti glede na cilje razpisa 20
1.1 Jasno in kvalitetno opredeljeni nameni in cilji projekta in usklajenost z nameni in cilji razpisa
(do 10 točk):

10

– Nameni in cilji projekta so jasno in kvalitetno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa
(10 točk).
– Nameni in cilji projekta so delno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa (5 točk).
– Nameni in cilji projekta niso opredeljeni oziroma/in niso usklajeni z nameni in cilji razpisa (0 točk).
1.2 Jasno opredeljena ciljna skupina in njene potrebe ter primerna vključitev v pripravo in izvajanje 
prijavljenih aktivnosti (do 10 točk):

10

– Ciljna skupina in njene potrebe so jasno opredeljene ter njena vključitev v pripravo in izvajanje 
prijavljenih aktivnosti primerna (10 točk).
– Ciljna skupina in njene potrebe so delno opredeljene ter njena vključitev v pripravo in izvajanje 
prijavljenih aktivnosti delno primerna (5 točk).
– Ciljna skupina in njene potrebe niso opredeljene in/oziroma njena vključitev v pripravo in izvajanje 
prijavljenih aktivnosti ni primerna (0 točk).

2 Usposobljenost upravičencev za izvedbo operacije
Reference prijavitelja v obdobju 2017−2020 

20

2.1 Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje aktivnosti, ki vključujejo osebe iz 
ciljne skupine (do 10 točk):

10

– Izkušnje in reference prijavitelja z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte in 
izvajanje predvidenih aktivnosti so ustrezne in so izkazane z najmanj dvema primerljivima projektoma 
prijavitelja v zadnjih štirih letih (od 2017 do 2020) (10 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte in 
izvajanje predvidenih aktivnosti so delno ustrezne in so izkazane z najmanj enim primerljivim 
projektom prijavitelja v zadnjih štirih letih (od 2017 do 2020) (5 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte in 
izvajanje predvidenih aktivnosti niso izkazane oziroma ustrezne (0 točk).
2.2 Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja v kulturno produkcijo in promocijo ter 
usposabljanja (izkazani kulturni dogodki prijavitelja) (do 10 točk):

10

– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno produkcijo in 
promocijo so ustrezne in so izkazane z najmanj dvema kulturnima dogodkoma prijavitelja v zadnjih 
štirih letih (od 2017 do 2020) (10 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno produkcijo in 
promocijo so delno ustrezne in so izkazane z najmanj enim kulturnim dogodkom prijavitelja v zadnjih 
štirih letih (od 2017 do 2020) (5 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno produkcijo in 
promocijo niso izkazane oziroma ustrezne (0 točk).

3 Izvedljivost operacije – skladnost prijavljenih aktivnosti s terminskim, stroškovnim in kadrovskim 
načrtom operacije

15

3.1 Spodbujanje razvoja specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in kreativni sektor
(do 10 točk):

10

– Prijavljene aktivnosti spodbujajo razvoj specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in 
kreativni sektor (10 točk).
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MERILO Možno 
št. točk

– Prijavljene aktivnosti delno/posredno spodbujajo razvoj specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti 
za kulturo in kreativni sektor (5 točk).
– Prijavljene aktivnosti ne spodbujajo razvoja specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in 
kreativni sektor (0 točk).
3.2 Vsebinska utemeljenost načrta za zaposlitev ali usposabljanje in skladnost z dejavnostjo prijavitelja 
(do 5 točk):

5

– Načrt za zaposlitev ali usposabljanje je povsem ustrezen prijavljenim aktivnostim in skladen 
z dejavnostjo prijavitelja (5 točk).
– Načrt za zaposlitev ali usposabljanje je delno ustrezen prijavljenim aktivnostim in delno skladen 
z dejavnostjo prijavitelja (3 točke).
– Načrt za zaposlitev ali usposabljanje ni ustrezen prijavljenim aktivnostim in ni skladen z dejavnostjo 
prijavitelja (0 točk).

4 Trajnost predvidenih rezultatov
Izkazovanje in ocena trajnostnega učinka predvidenega vključevanja oseb iz ciljne skupine

15

4.1 Izkazovanje in utemeljitev predvidenih učinkov na področju zaposlovanja ali usposabljanja v kulturi 
(do 10 točk):

10

– Predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja na področju kulture so izkazani in 
ustrezno utemeljeni (10 točk).
– Predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja v kulturi so delno izkazani in 
utemeljeni (5 točk).
– Predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja v kulturi niso izkazani in 
utemeljeni (0 točk).
4.2 Izkazovanje in utemeljitev učinkov na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in 
sposobnosti za namen integracije na trg dela na področju kulture (do 5 točk):

5

– Predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in sposobnosti za 
namen integracije na trg dela na področju kulture so izkazani in utemeljeni (5 točk).
– Predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in sposobnosti za 
namen integracije na trg dela na področju kulture so delno izkazani in utemeljeni (3 točke).
– Predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in sposobnosti za 
namen integracije na trg dela na področju kulture niso izkazani in utemeljeni (0 točk).

SKUPAJ 70

Posebna merila za Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev

MERILO Možno 
št. točk

1 Inovativnost projekta zaposlitve v zvezi z vključevanjem oseb iz ciljne skupine 20
1.1 Projekt zaposlitve spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje 
kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo 
vključitev na trg dela (do 10 točk):

10

– Projekt zaposlitve spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje 
kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo 
vključitev na trg dela (10 točk).
– Projekt zaposlitve delno spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje 
kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo 
vključitev na trg dela (5 točk).
– Projekt zaposlitve ne spodbuja razvoja ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanja 
kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo 
vključitev na trg dela (0 točk).
1.2 projekt zaposlitve izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine v projekt
(do 10 točk):

10

– Projekt zaposlitve izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in 
način vključevanja v projekt (10 točk).
– Projekt zaposlitve delno izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino 
in način vključevanja v projekt (5 točk).
– Projekt zaposlitve ne izkazuje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in 
način vključevanja v projekt (0 točk).

2 Predvideno število novih zaposlitev oseb iz ciljne skupine 10
2.1 Število vključitev (do 5 točk): 5
– osem in sedem zaposlitev (5 točk),
– šest zaposlitev (4 točke),
– pet zaposlitev (3 točke),
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MERILO Možno 
št. točk

– štiri ali tri zaposlitve (2 točki),
– dve zaposlitvi (1 točka).
2.2 Število vključitev oseb starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, z izobrazbo pod ISCED 3
(do 5 točk):

5

– osem vključitev (5 točk),
– šest ali sedem vključitev (4 točke),
– štiri ali pet vključitev (3 točke),
– dve ali tri vključitve (2 točki),
– ena vključitev (1 točka)

SKUPAJ 30

Posebna merila za Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj

MERILO Možno 
št. točk

1 Inovativnost projekta usposabljanja v zvezi z vključevanjem oseb iz ciljne skupine 10
1.1 Spodbujanje razvoja ustvarjalnosti na področju, kjer vključene osebe delujejo, oblikovanje 
kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo 
vključitev na trg dela (do 5 točk):

5

– Projekt usposabljanja vključenih oseb iz ciljne skupine spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, 
kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja 
možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (5 točk).
– Projekt usposabljanja vključenih oseb iz ciljne skupine delno spodbuja razvoj ustvarjalnosti na 
področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter 
iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (3 točke).
– Projekt usposabljanja vključenih oseb iz ciljne skupine ne spodbuja razvoja ustvarjalnosti na 
področju, kjer delujejo, oblikovanja kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter 
iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (0 točk).
1.2 Izkazovanje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in način 
vključevanja v projekt (do 5 točk):

5

– Projekt usposabljanja izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in 
način vključevanja v projekt (5 točk).
– Projekt usposabljanja delno izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na 
vsebino in način vključevanja v projekt (3 točke).
– Projekt usposabljanja ne izkazuje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na 
vsebino in način vključevanja v projekt (0 točk).

2 Vključitev oseb iz ciljne skupine s prvim projektom na področju kulture (prvi samostojni kulturni projekt 
vključenega posameznika iz ciljne skupine, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo 
izveden v letu 2021)

10

– vključitev petih oseb s prvim projektom (10 točk),
– vključitev štirih oseb s prvim projektom (8 točk),
– vključitev treh oseb s prvim projektom (6 točk),
– vključitev dveh oseb s prvim projektom (4 točke),
– vključitev ene osebe s prvim projektom (2 točki).

3 Predvideno število vključenih v usposabljanje iz ciljne skupine 10
3.1 Število vključitev (do 5 točk): 5
– usposabljanje osmih ali sedmih oseb (5 točk),
– usposabljanje šestih ali petih (4 točke),
– usposabljanje štirih oseb (3 točke),
– usposabljanje treh oseb (2 točki),
– usposabljanje dveh oseb (1 točka).
3.2 Število vključitev oseb starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, z izobrazbo pod ISCED 3
(do 5 točk):

5

– osem vključitev (5 točk),
– šest ali sedem vključitev (4 točke),
– štiri ali pet vključitev (3 točke),
– dve ali tri vključitve (2 točki),
– ena vključitev (1 točka).

SKUPAJ 30
SKUPAJ SPLOŠNA IN POSEBNA MERILA 100
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5. Izbor in ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, 

pri čemer je pri posameznem merilu navedeno najvišje 
število možnih točk. Skupno najvišje možno število do-
seženih točk pri posameznem sklopu je 100, pri čemer 
je za izvajanje operacij lahko izbran prijavitelj, ki bo pri 
posameznem sklopu dosegel najmanj 71 točk.

Sredstva se dodelijo predvidoma za 40 zaposlitev 
za eno leto (24 iz KRVS in 16 iz KRZS) v okviru Sklopa 1 
ter za predvidoma 60 usposabljanj (36 iz KRVS in 24 iz 
KRZS) v okviru Sklopa 2 oziroma do porabe razpoložlji-
vih sredstev za ta javni razpis.

Komisija bo odprla vse prispele vloge na ta javni 
razpis. Skladno z merili za izbor iz 4. točke besedila tega 
javnega razpisa bo komisija ocenila pravočasno prispele 
in popolne vloge upravičenih prijaviteljev, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 3. točke besedila tega javnega razpisa. Vloge 
bosta ločeno ocenila dva člana komisije. V kolikor se 
bosta oceni razlikovali za 10 odstotnih točk ali manj, se 
bo ocena oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. 
V kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 10 od-
stotnih točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. V tem 
primeru bo ocena oblikovana na osnovi povprečja vseh 
treh ocen.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev za po-
samezno regijo, na osnovi rezultatov ocenjevanja in 
upoštevanja regij, oblikovala predlog liste projektov za 
sofinanciranje. Minister na podlagi predloga komisije 
odloči o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi, v okvi-
ru predvidenih sredstev za posamezno kohezijsko regijo 
in za predvideno število zaposlitev in usposabljanj zno-
traj posamezne kohezijske regije.

V primeru, da več prijaviteljev na posamezen sklo-
pu doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvi-
jo na predlog liste projektov za sofinanciranje preseže-
na skupna razpoložljiva sredstva za posamezen sklop, 

se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanciranih 
projektov da prednost projektu, ki je dobil več točk pri 
posebnih merilih, v primeru enakega števila točk pri po-
sebnih merilih pa projekt, ki je dobil višje število točk pri 
splošnem merilu po vrstnem redu, pri čemer se najprej 
upoštevajo dosežene točke pri merilu 1, nato 2, 3 in 4. 
V primeru enakega točkovanja po vseh merilih se odloči 
z žrebom, ki ga opravi komisija.

Kandidatu, ki je na predlogu liste projektov za so-
financiranje pri posameznem sklopu zadnji, se dodelijo 
sredstva največ v višini, ki bodo še na razpolago za 
posamezno regijo, v skladu s prijavo. Kolikor se izbrani 
prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, 
da odstopa od vloge v delu, ki se nanaša na ta sklop.

Kandidatom, ki so na predlogu liste projektov za 
sofinanciranje pri posameznem sklopu, se v primeru, 
da sredstva za posamezno regijo niso več na razpolago, 
dodelijo sredstva v skladu s prijavo zgolj za prijavljeno 
število vključitev oseb iz ciljne skupine iz regije, za ka-
tero so sredstva še na razpolago.

Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se dodelijo sredstva 
naslednjemu na rezervni listi pri posameznem sklopu.

Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki do-
sežejo vsaj 71 točk.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunski leti 2021 in 2022 znaša 
627.240,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofi-
nanciranja po vsebinskih sklopih:

Skupna okvirna vrednost Sklopa 1: Sofinanciranje 
zaposlitev znaša 480.000,00 EUR.

Skupna okvirna vrednost Sklopa 2: Sofinanciranje 
usposabljanj znaša 147.240,00 EUR.

Sredstva niso prenosljiva med regijama.

V EUR 2021 2022 SKUPAJ
SKLOP 1
KRVS (60 %)
160196 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU 172.800,00 57.600,00 230.400,00
160197 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-SLO 43.200,00 14.400,00 57.600,00
SKUPAJ KRVS 216.000,00 72.000,00 288.000,00
KRZS (40 %)
160198 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU 115.200,00 38.400,00 153.600,00
160199 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-SLO 28.800,00 9.600,00 38.400,00
SKUPAJ KRZS 144.000,00 48.000,00 192.000,00
SKLOP 1 SKUPAJ 480.000,00
SKLOP 2
KRVS (60 %)
160196 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU 70.675,20 70.675,20
160197 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-SLO 17.668,80 17.668,80
SKUPAJ KRVS 88.344,00 88.344,00
KRZS (40 %)
160198 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU 47.116,80 47.116,80
160199 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-SLO 11.779,20 11.779,20
SKUPAJ KRZS 58.896,00 58.896,00
SKLOP 2 SKUPAJ 147.240,00
SKUPAJ (KRVS + KRZS) 507.240,00 120.000,00 627.240,00
EU DEL 80 % 405.792,00 96.000,00 501.792,00
SLO DEL 20 % 101.448,00 24.000,00 125.448,00
Konto 4133, 4120 in 4136
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Sredstva za javni razpis so zagotovljena s Proraču-
nom Republike Slovenije.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 
je 80:20.

Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih 
izdatkih je 80 %.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je ve-
zana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V kolikor 
se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, 
se šteje, da odstopa od vloge.

7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za 

delovanje na področju kulture 2021« obsega naslednje 
dokumente:

– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec v spletni aplikaciji eJR na naslo-

vu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web.
Razpisna dokumentacija je objavljena na sple-

tnih straneh ministrstva, na elektronskem naslovu 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-kulturo/javne-objave/.

Vloge morajo biti izpolnjene in oddane v elektronski 
obliki na spletnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na 
naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web (v nadaljnjem 
besedilu: prijavni obrazec), in morajo vsebovati vse zah-
tevane priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. Oddane oziroma predložene pa morajo biti 
na enega od načinov, opredeljenih v točkah 7.1 in 7.2.

V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenje-
nosti strežnika prijaviteljem priporočamo, da se vloge na 
javni razpis oddajo pred zadnjim dnem razpisnega roka.

Šteje se, da z oddajo vloge prijavitelj sprejema 
vse pogoje in kriterije razpisa ter vsebino razpisne do-
kumentacije. Prijavitelj z oddajo vloge tudi dovoljuje 
objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vo-
denja razpisa, objave rezultatov razpisa, za znanstveno 
raziskovanje in statistične namene v skladu z veljavnim 
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja 
in veljavnim zakonom, ki ureja varstvo podatkov.

7.1 Oddaja elektronsko podpisane vloge
Vlogo na javni razpis oddate na prijavnem obraz-

cu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultu-
ra.gov.si/ejr-web. Podpišete jo s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom ali mobilno identiteto smsPASS. V tem primeru 
vloge ni potrebno tiskati in poslati po navadni pošti.

Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana 
na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR do vključno 
23. 7. 2021 do 23.59.

7.2 Oddaja lastnoročno podpisane vloge
Če prijavitelj nima kvalificiranega digitalnega potr-

dila ali mobilne identitete smsPASS, se vloga na javni 
razpis kljub temu lahko odda na prijavnem obrazcu 
v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultu-
ra.gov.si/ejr-web, nato pa natisne in lastnoročno pod-
piše.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

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

Lastnoročno podpisana vloga mora vsebovati prilo-
žen in podpisan finančni načrt.

Natisnjena in lastnoročno podpisana prijava mora 
biti najkasneje 23. 7. 2021 poslana priporočeno po pošti 

na naslov Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana, oziroma neposredno izročena ministrstvu na 
navedenem naslovu.

Vse obvezne priloge, določene v razpisni dokumen-
taciji oziroma besedilu razpisa, je potrebno priložiti le 
v spletnem obrazcu in jih ne pošiljati še fizično.

Na ovojnico obvezno nalepite A4 dokument »Ku-
verta«, ki vsebuje vse potrebne podatke, kot so naslov, 
oznaka razpisa, številka vloge in navedba prijavitelja.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, 
nastale v obdobju od objave javnega razpisa:

– do najkasneje 30. 9. 2022 za zaposlitev in
– do najkasneje 31. 10. 2021 za usposabljanje.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od 

objave javnega razpisa:
– do najkasneje 31. 10. 2022 za zaposlitev in
– do najkasneje 19. 11. 2021 za usposabljanje.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od objave 

javnega razpisa do 31. 12. 2022 (izplačilo iz proračuna 
Republike Slovenije).

Če se bo operacija začela izvajati pred predložitvi-
jo vloge na ministrstvo, bo ministrstvo pred odobritvijo 
prvega zahtevka za izplačilo, v primeru sklenitve po-
godbe o sofinanciranju, preverilo skladnost izvajanja 
operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred 
opravljenim izborom oziroma sklenitvijo pogodbe o so-
financiranju.

9. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

Upravičene aktivnosti v okviru tega javnega razpisa 
so spodbude za zaposlitev za obdobje najmanj enega 
leta in spodbude za usposabljanje v trajanju najmanj 
174 ur z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte 
kulturnih izvajalcev.

Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa 
so stroški, povezani z zaposlovanjem in usposablja-
njem, in sicer:

Standardni strošek na enoto izvedbe programa je 
določen na podlagi Metodologije št. 5440-2/2021/, spre-
jete dne 9. 3. 2021 in znaša:

– za Sklop 1: za mesečni strošek zaposlitve ene 
osebe: 1.000,00 EUR,

– za Sklop 2: za izvedeno najmanj 174-urno uspo-
sabljanje ene osebe: 2.454,00 EUR.

Za obdobje 12 mesecev bodo sofinancirani upra-
vičeni stroški zaposlitve ene osebe največ v viši-
ni 12.000,00 EUR oziroma 1.000,00 EUR na mesec. 
Višina sredstev za usposabljanje ene osebe znaša 
2.454,00 EUR.

V okviru standardnega stroška na enoto za uspo-
sabljanje lahko upravičenec nameni sredstva za plačilo 
za sodelovanje mentorja, materialne stroške (npr. sli-
karski, kiparski material, osnovni material in orodje za 
druge profile) ter spodbudo za vključeno osebo, ki mora 
znašati najmanj 940,58 EUR bruto (1.264,00 EUR bru-
to bruto oziroma ustrezen bruto bruto znesek glede na 
višino prispevkov delodajalca).

Upravičenec bo predložil en zahtevek za izplačilo 
po izvedenem usposabljanju.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila 
za dokazovanje upravičenih stroškov: (navodila so na-
vedena na spletni strani: https://www.eu-skladi.si/sl/do-
kumenti/navodila/nus_verzija-1-12_podpisano-1.pdf).

– za Sklop 1:
– pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas za 

obdobje najmanj enega leta in dokazilo o prijavi delav-
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ca v obvezna socialna zavarovanja na ZZZS (ob prvem 
zahtevku),

– zaposlitveni načrt (ob prvem zahtevku),
– ustrezno dokazilo o statusu vključene ose-

be pred zaposlitvijo (ob prvem zahtevku),
– delno poročilo vključene osebe o izvajanju za-

poslitvenega načrta (razviden mora biti mesec oziroma 
obdobje, na katerega se končno poročilo nanaša ter sle-
denje aktivnostim, navedenim v zaposlitvenemu načrtu, 
potrdilo o plačilu plače ter plačilne liste). Delno poročilo 
se predloži ob zahtevku, ki pokriva predplačilo in ob za-
dnjem t. i. popolnem zahtevku za izplačilo.

– za Sklop 2:
– pogodba o usposabljanju,
– načrt usposabljanja,
– ustrezno dokazilo o statusu vključene ose-

be pred vključitvijo v usposabljanje,
– vsebinsko poročilo vključene osebe o izvajanju 

načrta usposabljanja in poročilo mentorja o izvedbi načr-
ta usposabljanja in vključenosti v projekt (iz katerega je 
razvidno število ur usposabljanja in mentorstva),

– dokazilo o izplačani spodbudi.
Ustrezno dokazilo o statusu vključene osebe pred 

vključitvijo je lahko: prijava na Zavodu RS za zaposlo-
vanje oziroma pri ogroženi zaposlitvi: dokazilo o redni 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi; oziroma dokazilo iz po-
slovne dokumentacije delodajalca, da bo njegovo delo 
nepotrebno oziroma dokazilo o zaposlitvi za določen čas 
oziroma podpisana izjava vključene osebe v primeru, da 
ni bila prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje.

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj 
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila sofinancira-
nje operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih 
v vlogi na javni razpis.

Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 1, 
najkasneje do 17. 11. 2022, podati končno poročilo, ki 
mora vsebovati:

– končno vsebinsko poročilo o izvedbi zaposlitve-
nega načrta, ki zajema poročilo vključene osebe in men-
torja o izvedbi zaposlitvenega načrta,

– končno poročilo o statusu vključene osebe iz cilj-
ne skupine na trgu dela en mesec po zaključku zapo-
slitve.

Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 2, 
najkasneje do 10. 12. 2021, podati poročilo o statusu 
vključenih oseb usposabljanja iz ciljne skupine na trgu 
dela. Osebe, vključene v usposabljanje, je potrebno 
spremljati še 30 dni po zaključku usposabljanja skladno 
s 18. točko tega javnega razpisa »Zahteve glede spre-
mljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov 
operacije«.

Sredstva bodo upravičencem izplačana najkasneje 
30. dan od podanega popolnega zahtevka za izplačilo, 
ki mora biti podan:

– za Sklop 1 najkasneje do 2. 11. 2022,
– za Sklop 2 najkasneje do 20. 11. 2021.
V primeru nedoseganja zaposlitev za celotno ob-

dobje ali usposabljanja je potrebno vračilo razlike izpla-
čanih sredstev.

Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen 
do izplačila predplačila izključno za Sklop 1. Ta za-
kon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplači-
lo predplačila, ki je možno največ v višini, kot je v priho-
dnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje 
operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne 
sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti 
za Sklop 1.

Predplačilo največ v višini 3.000,00 EUR na posa-
mezno zaposlitev v okviru Sklopa 1 se izvajajo po siste-
mu izplačila predplačil pri izvajanju operacije s sprotnim 
poračunavanjem predplačila v celoti. Izbrani prijavitelj 
se v primeru prejetega predplačila zaveže, da bo zah-
tevek za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplača-
nega predplačila posredoval najkasneje v 180 dneh po 
prejemu sredstev.

Predplačilo za posamezno spodbudo za zaposlitev 
lahko upravičenci uveljavljajo šele po sklenjeni pogodbi 
o zaposlitvi.

10. Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil 
in predpisov: izbrani prijavitelj je pri porabi sredstev jav-
nega razpisa zavezan spoštovati tudi pravila javnega 
naročanja v primeru, ko so prejemniki razpisnih sredstev 
k temu zavezani skladno z vsakokratnim veljavnim za-
konom s področja javnega naročanja;

11. Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de 
minimis«: na podlagi mnenja Ministrstva za finance 
št. 449-46/2016/5 z dne 16. 9. 2016, operacija ne pred-
stavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de 
minimis«.

12. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja 
z javnostjo

Upravičenec bo moral pri obveščanju in komuni-
ciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravljanja na 
področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske po-
litike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: 
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi 
Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno 
uporabljati logotip Ministrstva za kulturo ter logotip 
Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt 
delno sofinancirata Ministrstvo za kulturo ter Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Naložbo 
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialne-
ga sklada in Republika Slovenija. Projekt se financira 
v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne 
osi: 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna 
mobilnost delovne sile, prednostne naložbe: 8.1 Dostop 
do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne 
osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, 
ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami 
za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev, 
specifičnega cilja: 8.1.1 Povečanje zaposlenosti brezpo-
selnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brez-
poselnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3.

Izbrani prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vsi sub-
jekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz 
Evropskega socialnega sklada.

13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zve-
zi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, 
ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradi-
va, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za 
potrebe prihodnjih preverjanj.

Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 let, in si-
cer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski 
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operaci-
je, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po 
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stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad 
namensko porabo sredstev.

14. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov: dvoj-
no uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziro-
ma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira 
oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano 
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakon-
skimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca 
do dneva vračila sredstev v proračun Republike Sloveni-
je. Če se ugotovi, da je bilo dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov namerno, se bo to obravnavalo kot goljufija.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slo-
venije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost 
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane opera-
cije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec 
bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno 
obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nena-
javljen pregled na kraju samem brez predhodne najave. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija 
odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki 
jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. 
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na ce-
lotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po 
merilih javnega razpisa.

Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o ope-
raciji, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so 
javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje pred-
vsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam 
upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, na-
ziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov 
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in 
upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z za-
konom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

17. Zahteve glede spremljanja prihodkov operaci-
je: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju 
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih 
prihodkov znižati upravičene stroške.

18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo 
za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno 
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 
19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan 
še 30 dni po zaključku posamezne zaposlitve oziroma 

usposabljanja spremljati in ministrstvu zagotavljati po-
datke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno 
z osebnimi podatki. Obvezno poročanje vključenih oseb 
iz ciljne skupine je obvezna sestavina pogodbe o zaposli-
tvi oziroma pogodbe o usposabljanju z vključeno osebo.

19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.

20. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključeno-
sti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izva-
janje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

21. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Prijavitelj lahko kandidira na oba sklopa. V primeru, 
da kandidira na oba sklopa, mora podati za vsak sklop 
posebej izpolnjen prijavni obrazec v točkah III, IV, V in 
VI z ustrezno označbo sklopa.

Natisnjena in lastnoročno podpisana prijava mora 
biti najkasneje 23. 7. 2021 poslana priporočeno po pošti 
na naslov Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana, oziroma neposredno izročena ministrstvu na 
navedenem naslovu.

Na ovojnico obvezno nalepite A4 dokument »Ku-
verta«, ki vsebuje vse potrebne podatke, kot so naslov, 
oznaka razpisa, številka vloge in navedba prijavitelja.

Kot pravočasne bodo upoštevane elektronske vlo-
ge, ki bodo do vključno dne 23. 7. 2021 do 23.59 oddane 
na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR. Če vloga 
ne bo elektronsko podpisana se bo kot pravočasna 
upoštevala tista, ki bo po izpolnitvi spletnega prijavnega 
obrazca predložena glavni pisarni ministrstva (v poslov-
nem času) do vključno dne, 23. 7. 2021, ali oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka do vključno dne 23. 7. 
2021.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
elektronske vloge ter vloge, ki jih niso podali upravičeni 
prijavitelji, se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo za-
vržene in vrnjene prijavitelju.

Če bo prijavitelj po prvi oddaji vloge oddal elektron-
sko podpisano spremembo oziroma dopolnitev vloge, se 
bo upoštevala zadnja pravočasno oddana elektronsko 
podpisana vloga oziroma njena sprememba ali dopol-
nitev.

22. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred po-
tekom roka za oddajo prijav 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-or-
gani/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/

23. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Začetek odpiranja prispelih vlog bo dne 28. 7. 2021 

ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistro-
va 10, Ljub ljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo 
javno. V primeru večjega števila vlog, lahko komisija 
odloči, da odpiranje ne bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
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popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki 
jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopol-
nili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom 
zavržene.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.

24. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poobla-
ščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. V primeru sklepa 
o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da pristopi 
k podpisu pogodbe. Če se v roku osmih dni ne bo odzval 
na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo. Sredstva se 
lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi 
ocene prvi možnost prejeti sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljub ljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne ovira 
izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena 
oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju 
projekta z izbranimi prijavitelji.

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

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-orga-
ni/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/

Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi 
osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana, vsak delovni dan med 9. in 
12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Dodatne in-
formacije o javnem razpisu je mogoče pridobiti na ele-
ktronskem naslovu podporno-okolje2021.mk@gov.si 
z navedbo zadeve: Razpis ESS Podporno okolje za 
delovanje na področju kulture 2021.

26. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni se-
znanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podla-
gi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, ministrstvo 
lahko zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunani-
mi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega 
prijavitelja do dneva vračila v proračun RS in prekinitev 
pogodbe o sofinanciranju skladno z njenimi določili.

Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepra-
vilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vroči-
tve zahtevka za vračilo sredstev.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2302/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 

kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje 

projektov, namenjenih gradnji in posodabljanju 
infrastrukture za slovenski jezik  
v digitalnem okolju 2021–2022  

(oznaka JR-infrastruktura-SJ-2021-2022)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-

vitelje, da objavlja Javni razpis za (so)financiranje pro-
jektov, namenjenih gradnji in posodabljanju infrastruk-
ture za slovenski jezik v digitalnem okolju 2021–2022, 
ki jih bo sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov za gra-
dnjo in posodabljanje temeljnih gradnikov infrastrukture 
za slovenski jezik, ki jih bodo izbrani prijavitelji izvedli 
v obdobju od 2021 do vključno 2022. Namen javnega 
razpisa je posodobitev temeljnih priročnikov, korpusov 
in drugih podatkovnih zbirk slovenskega jezika, njihovo 
prilagajanje digitalnemu okolju, nadgrajevanje diahronih 
korpusov in izboljšane možnosti za razvoj jezikovnoteh-
noloških aplikacij za sodobno slovenščino.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, je 250.000,00 evrov.

Razpis bo trajal od 11. 6. do 15. 7. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 11. 6. 2021 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2328/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi javnega razpisa za izbor kulturnih  
projektov na področju nesnovne kulturne  

dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala  
Republika Slovenija iz proračuna,  

namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis,  
oznaka JPR-NKD 2021)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-
vitelje, da objavlja javni razpis za izbor kulturnih projek-
tov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo 
v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz prora-
čuna, namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis, 
oznaka JPR-NKD 2021).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-
tov, ki spodbujajo:

– varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je 
vpisana v register nesnovne dediščine;

– zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu 
nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;

– zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za de-
lovanje ljubiteljev in nosilcev na področju varovanja in 
oživljanja nesnovne dediščine;

– zagotovitev dostopnosti (so)financiranih projektov 
čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slo-
venskem kulturnem prostoru.

Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij, investi-
cijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpo-
lago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, 
znaša največ 100.000 evrov.
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Razpis bo trajal od 11. 6. 2021 do 12. 7. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 11. 6. 2021 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2343/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi javnega razpisa za opravljanje nalog 

centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji  
za obdobje 2021–2026 (JR-UE-2021-2026)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane 
prijavitelje, da objavlja javni razpis za opravljanje na-
log centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji za obdobje 
2021–2026 (JR-UE-2021-2026).

Predmet razpisa je opravljanje nalog centra 
Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (v nadaljevanju: center) 
v obdobju od leta 2021 do konca leta 2026. Center 
bo zagotavljal promocijo programa Ustvarjalna Evro-
pa 2021–2027 (v nadaljevanju: program), posredoval 
informacije o programu, nudil podporo prijaviteljem pri 
prijavljanju na razpise programa.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpo-
lago za sofinanciranje opravljanja nalog centra Ustvar-
jalna Evropa v Sloveniji po tem javnem razpisu, znaša 
v letih 2021 in 2022 največ 90.200,00 EUR.

Poziv bo trajal od 11. 6. 2021 do 12. 7. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 11. 6. 2021 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Št. U014-11/2021/2 Ob-2322/21
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljub ljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Za-
kona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 
– ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – 
ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) in 3. člena Ured-
be o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog 
odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08) objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne 

veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali na območju 

Občine Kamnik, ki spada v Upravno enoto Kamnik, 
ki se financira iz proračunskih sredstev

I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Dunaj-
ska cesta 22, 1000 Ljub ljana.

II. Predmet javnega razpisa
Dodelitev koncesije veterinarski organizaciji, za ob-

močje Občine Kamnik, ki spada v Upravno enoto Ka-
mnik, za izvajanje:

– dejavnosti javne veterinarske službe za izvaja-
nje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj 
živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki 
se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in 
se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje 
posebnih koncesij;

– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski 
organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdra-
vstvenega varstva živali;

– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko 
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugo-
toviti kužno bolezen ali vzrok pogina.

Javni razpis ne velja za zagotavljanje najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali v okviru poseb-
nih koncesij, ki se določijo v skladu s 5. členom Ured-
be o mreži javne veterinarske službe (Uradni list RS, 
št. 54/08).

III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska po-
godba z izbrano veterinarsko organizacijo se sklene po 
pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja za obmo-
čje Občine Kamnik, ki spada v Upravno enoto Kamnik in 
se sklepa za obdobje do 30. 9. 2030.

IV. Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske or-

ganizacije, ki:
– imajo veljavno odločbo o verifikaciji v skladu 

s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vete-
rinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije 
za veterinarsko ambulanto C, veterinarsko bolnico ali 
veterinarsko kliniko (v primeru podružnic velja navedeni 
pogoj glede verifikacije tudi za podružnice),

– imajo zaposlenega najmanj enega veterinarja 
z veljavno licenco, za polni delovni čas na vsakih za-
četih 300 registriranih kmetijskih gospodarstev, ki redijo 
rejne živali na območju, ki ga uveljavljajo (seznam kme-
tijskih gospodarstev Občine Kamnik je kot priloga tega 
javnega razpisa objavljen na spletni strani UVHVVR – 
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/upra-
va-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/jav-
ne-objave-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-var-
stvo-rastlin/). V primeru, da se bodo na javni razpis 
prijavile veterinarske organizacije, ki imajo že sklenje-
no koncesijsko pogodbo o izvajanju javne veterinar-
ske službe najmanjšega obsega zdravstvenega varstva 
živali, ki se financira iz proračunskih sredstev oziroma 
so bile izbrane na javnem razpisu za dodelitev konce-
sije v okviru mreže javne veterinarske službe za zago-
tavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva 
živali na območju Republike Slovenije, ki se financira 
iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 8/20), mo-
rajo izpolnjevati kadrovski pogoj za območje navedeno 
v koncesijski pogodbi, za območje za katero so bile iz-
brane na javnem razpisu in za območje Občine Kamnik, 
ki spada v Upravno enoto Kamnik. Če je zaposleni ve-
terinar tujec, mora imeti priznano poklicno kvalifikacijo, 
če ni študiral v Republiki Sloveniji in obvladati osnovno 
raven slovenskega jezika,

– zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na 
mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na 
proste delovne dni,

– imajo na dan oddaje prijave plačane prispevke za 
socialno varnost iz delovnega razmerja.

Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

V. Prijava
Prijavitelj poda prijavo za pridobitev koncesije na 

območju Občine Kamnik, ki spada v Upravno enoto 
Kamnik na obrazcih, ki so kot priloga sestavni del tega 
razpisa, skupaj z zahtevanimi prilogami. Obrazci so 
objavljeni na spletni strani UVHVVR – https://www.
gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno- 
hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/javne-obja-
ve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo- 
rastlin/:
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1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Prijava);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev na dan 

objave razpisa (izpolnjen Obrazec 2 – Seznam vete-
rinarjev);

3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih pomočni-
kov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Se-
znam veterinarskih pomočnikov);

4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev – naved-
ba delovnih izkušenj na področju veterinarstva in glede 
izvajanja del najmanjšega obsega zdravstvenega var-
stva živali za veterinarje (izpolnjen Obrazec 4 – Delovne 
izkušnje veterinarjev);

5. če je zaposleni veterinar tuj državljan, ki je štu-
diral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne 
kvalifikacije ter potrdilo verificirane jezikovne organiza-
cije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu 
s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij 
veterinarjev (izpolnjen Obrazec 5 – Tuji veterinarji);

6. prijava območja, kjer želi veterinarska organi-
zacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega javnega 
razpisa (izpolnjen Obrazec 6 – Prijava območja);

7. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane 
veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in pre-
iskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum: na-
vedba delovnega časa, števila veterinarjev, ki delajo 
v verificirani veterinarski organizaciji tekom delovnega 
časa od ponedeljka do petka in veterinarjev, dosegljivih 
na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na 
proste delovne dni in izjava glede izvajanja odrejenih 
ukrepov izven delovnega časa, kadar je ogroženo zdrav-
je ljudi ali živali (izpolnjen Obrazec 7 – Zagotavljanje 
nepretrgane veterinarske dejavnosti);

8. izjava glede maksimalnega odzivnega časa ob 
pojavu bolezni živali za najbolj oddaljen KMG-MID na 
območju, za katerega se prijavlja (izpolnjen Obrazec 8 
– Odzivni čas);

9. izjava glede višine popusta na ceno režijske ure, 
če ga ponudi (izraženo v % in celim številom) (izpolnjen 
Obrazec 9 – Popust na ceno režijske ure);

10. interni akt o organizaciji delovanja v primeru 
pojava bolezni živali z navedbo vrste in števila zašči-
tnih sredstev za obvladovanje bolezni živali, če obstaja 
(izpolnjen Obrazec 10 – Obvladovanje kriznih situacij);

11. navedba številke koncesijske pogodbe za opra-
vljanje veterinarske dejavnosti DDD, če je pogodba skle-
njena ali navedba številke odločbe in datuma izdaje, če 
ima odločbo UVHVVR o izpolnjevanju pogojev za to 
dejavnost na dan objave razpisa, če obstaja (izpolnjen 
Obrazec 11 – DDD);

12. izjavo o plačanih prispevkih za socialno varnost 
in pooblastilo za preveritev podatkov (izpolnjen Obra-
zec 12 – Plačani prispevki).

Obvezne sestavine prijave so obrazci od 1 do 
vključno 12 skupaj z zahtevanimi dokazili.

Vložena prijava z izjavami prijavitelja je zavezujoča 
in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.

VI. Izbor
Za območje Občine Kamnik, ki spada v Upravno 

enoto Kamnik, bo izbrana tista veterinarska organizaci-
ja, ki bo izpolnjevala vse pogoje in bo zbrala največ točk 
po prednostnih merilih iz VII. točke tega razpisa.

Ob izpolnjevanju pogojev in izenačenosti števila 
točk UVHVVR pozove prijavitelje, ki kandidirajo na istem 
območju, da predložijo sporazum o določitvi območja po 
posameznih naseljih. Če v 30 dneh od poziva stranke 
ne predložijo sporazuma, UVHVVR določi veterinarsko 
organizacijo za območje posamezne občine (najmanjša 
enota občina) glede na kadrovske zmogljivosti iz 5. toč-
ke VII. poglavja razpisa, njeno bližino in dostopnost iz 

1. točke VII. poglavja razpisa. Pri izenačenosti pogojev 
se za izračun bližine in dostopnosti uporabi navigacijski 
sistem zemljevidi »google maps«; upošteva se razdalja 
med naslovom veterinarske organizacije ali podružnice 
in naseljem (vpiše se kraj in ukaz »izmeri razdaljo«).

VII. Prednostna merila za območje Občine Kamnik 
po petem odstavku 3. člena Uredbe (ob izpolnjevanju 
pogojev se točke iz posameznih točk seštevajo):

1. bližina in dostopnost veterinarske organizaci-
je (točke se seštevajo glede na ocenjevano območje 
Upravne enote Kamnik)

– kdor ima verificirano veterinarsko organizacijo ali 
podružnico znotraj posamezne upravne enote oziroma 
občine, za katero se prijavlja: 2 točki.

2. izjava o odzivnem času (do prihoda na kmetijsko 
gospodarstvo) ob pojavu/sumu bolezni živali, šteto od 
klica uporabnika za najbolj oddaljeno gospodarstvo v Ob-
čini Kamnik (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo)

– prihod do 90 min v času od 7. do 15. ure od po-
nedeljka do petka: 1 točka;

– prihod do 90 min 24 ur vsak dan, vključno sobote, 
nedelje in prazniki: 3 točke.

3. način zagotavljanja nepretrgane veterinarske de-
javnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi 
se potrdi bolezen ali ovrže sum (točke iz posameznih 
alinej se seštevajo)

– dosegljivost veterinarja v ambulanti s katero se 
prijavlja v občini tekom delovnega časa od ponedeljka 
do petka v obsegu 8 ur dnevno: 1 točka (ne glede na 
število dodatnih veterinarjev);

– dosegljivost dodatnega veterinarja na mobilnem 
telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne 
dni: 2 točki (ne glede na število dodatnih veterinarjev).

4. dejavnosti za obvladovanje kriznih situacij (točke 
iz posameznih alinej se seštevajo)

– interni akt o organizaciji delovanja v primeru poja-
va in v primeru izbruha bolezni živali z navedbo vrste in 
števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali 
(če ga prijavitelj predloži): 1 točka;

– koncesija UVHVVR za opravljanje DDD dejavno-
sti ali pravnomočna odločba o izpolnjevanju pogojev za 
izvajanje DDD (če obstaja): 2 točki.

5. kadrovske zmogljivosti (točke iz a) in b) se sešte-
vajo, najvišji možni seštevek vseh točk je 5 točk)

a) Vsak nadaljnji veterinar nad izpolnjevanjem po-
gojev na dan objave razpisa (pogoj je: 1 veterinar s pol-
nim delovnim časom na vsakih začetih 300 KMG-MID za 
celo območje, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje pogoje in 
za celo območje na katerem že izvaja koncesijo v okvi-
ru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje 
najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali in za 
celo območje za katero je bil izbran na javnem razpisu 
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske 
službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstve-
nega varstva živali (Uradni list RS, št. 8/20)), ki je:

– zaposlen s polnim delovnim časom na dan objave 
razpisa: 2 točki;

– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od pol-
nega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 1 točka.

(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
b) Za vsakega zaposlenega veterinarskega pomoč-

nika na dan objave razpisa:
– zaposlen s polnim delovnim časom: 1 točka;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od pol-

nega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 0,5 točke.
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
6. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev (točke 

iz posameznih alinej se ne seštevajo):
– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 let: 2 točki.
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Upošteva se seštevek celih dopolnjenih let delovnih 
izkušenj vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave raz-
pisa, deljeno s številom zaposlenih veterinarjev.

7. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev z izvaja-
njem del po koncesiji pri izvajanju najmanjšega obsega 
zdravstvenega varstva živali (točke iz posameznih alinej 
se ne seštevajo):

– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 let: 2 točki.
Upošteva se seštevek celih dopolnjenih let delovnih 

izkušenj vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave raz-
pisa deljeno s številom zaposlenih veterinarjev.

8. osnove za izračun cene za opravljanje veterinar-
skih dejavnosti iz javnega razpisa:

Za vsak 1 % popusta na veljavno ceno režijske 
ure, ki je za vsako leto določena s cenikom UVHVVR: 
0,5 točke vendar največ 5 točk.

Popust velja za ves čas sklenitve koncesijskega 
razmerja.

Veljavna cena režijske ure na dan javnega razpisa 
je 34,81 EUR za veterinarja in 17,72 EUR za veterinar-
skega pomočnika.

9. izvajanje koncesije v skladu s predpisi – velja za 
vse vrste koncesij, ki jih ima UVHVVR sklenjene z veteri-
narskimi organizacijami (negativne točke iz posameznih 
alinej se ne seštevajo):

a) enkratni odvzem koncesije:
– v celoti: manj 3 točke;
– delni: manj 2 točki.
b) dva ali večkratni odvzem koncesije (delno ali 

v celoti): manj 5 točk.
Upoštevajo se pravnomočne odločbe UVHVVR 

o odvzemu koncesije v zadnjih petih letih.
IX. Razpisna dokumentacija: število registriranih 

kmetijskih gospodarstev v Občini Kamnik, ki so redile 
rejne živali, razen rib in čebel, je objavljeno na sple-
tnih straneh UVHVVR – https://www.gov.si/drzavni-or-
gani/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veteri-
narstvo-in-varstvo-rastlin/javne-objave-uprave-za-var-
no-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/. Zainteresirani 
prijavitelji lahko brezplačno dvignejo navedeno doku-
mentacijo tudi v glavni pisarni UVHVVR, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana, VI. nadstropje, vsak delavnik med 9. in 
12. uro, do vključno 28. 6. 2021.

X. Rok javnega razpisa
Rok prijav je odprt do 28. 6. 2021. V primeru pripo-

ročene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo 
poslane do izteka dneva 28. 6. 2021, v primeru osebne 
dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana pa morajo biti prijave vložene do vključno 
28. 6. 2021, do 14. ure.

Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo do-

polnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za 
dopolnitev vloge.

XI. Oblika prijave in naslov za vložitev prijav na 
javni razpis

Prijava mora biti povezana z vrvico in zapečatena 
tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno odvze-
mati ali dodajati novih.

UVHVVR si pridržuje pravico za odpravo pomanj-
kljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju.

Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti ali jo 
prinese osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpi-
raj – javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti 

javne veterinarske službe – Mreža«, na Upravo za var-
no hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti na-
veden polni naslov prijavitelja. V primeru, da prijava 
ni označena kot je navedeno, UVHVVR ne odgovarja 
za predčasno odpiranje prijave ali za založitev prijave, 
si pa pridržuje pravico odprave take pomanjkljivosti pri 
javnem odpiranju prijav.

XII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz 

prejšnje točke, bo v VI. nadstropju v sejni sobi UVHVVR, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

Razpored odpiranja za prijavitelje bo objavljen na 
spletni strani UVHVVR – https://www.gov.si/drzavni-or-
gani/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veteri-
narstvo-in-varstvo-rastlin/javne-objave-uprave-za-var-
no-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/ v roku 10 dni 
po roku za oddajo prijav.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ozi-
roma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo 
prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika.

XIII. Obveščanje o izbiri koncesionarja
Prijaviteljem bo odločba vročena v roku 30 dni po 

ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, 

na tel. 01/300-13-08, vsak delovni dan do 18. 6. 2021 
od 9. do 11. ure (kontaktna oseba: Uroš Boštjančič, 
v primeru odsotnosti: Polona Cankar, tel. 01/300-13-02).

UVHVVR si pridržuje pravico do morebitnih poprav-
kov tega javnega razpisa.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Uprava RS za varno hrano,  

veterinarstvo in varstvo rastlin

Št. 0301-1/2021-SRRS-2 Ob-2329/21
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju 

Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Ura-
dni list RS, št. 77/08, 8/10 ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), 
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova ku-
pnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvene-
ga akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis 
SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih pogojev poslo-
vanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in 
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega 
in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 
27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), 
Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni 
list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koe-
ficienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe 
o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list 
RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20) objavlja

javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 10.000.000,00 EUR, kot 

sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev
10.000.000,00 2021 Posojilo Sredstva Sklada Slovenski regionalno razvojni sklad
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Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve 
pri Evropski investicijski banki.

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil ob-

činam na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastruktu-

re, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Izboljšanje cestne infrastrukture,
– Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– Izboljšanje socialne in športno turistične infra-

strukture,
– Obnova socialne in športno turistične infrastruk-

ture,
– Izgradnja socialne in športno turistične infrastruk-

ture,
– Izboljšanje gospodarskega razvoja,
– Izgradnja ali posodobitev informacijske komuni-

kacijske tehnologije.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija 

in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, 
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja 
so sledeča:

– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vla-
gatelja glede oddaje vloge,

– seznam prilog,
– predlogo opisa projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja,
– navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki 

so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjeva-
nje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. 
Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, 
pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo 
vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo 
povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofi-
nanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi.

2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

vrednosti izražene v EUR.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, 

razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba 
o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno odstopil 
od vloge.

3. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma 
enkrat.

4. Vlagatelj lahko na javnem razpisu zaprosi za sofi-
nanciranje Sklada pri posameznem projektu ali projektno 
sofinanciranje za več projektov. Vlagatelj zaprošeno vr-

sto sofinanciranja opredeli v prijavi. Za potrebe javnega 
razpisa se termin projekt smiselno uporablja tako za so-
financiranje posameznega projekta kot tudi projektnega 
financiranja za več projektov.

5. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna 
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni 
konstrukciji.

6. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, 
na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapa-
dlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.

7. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar 
je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpol-
njevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od 
odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.

8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega pre-
moženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan 
31. 12. 2020.

9. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti prav-
nomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor na-
vedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za 
izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.

10. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega pro-
jekta.

11. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in teh-
nično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko 
zakonodajo.

2.2 Pogoji po podprogramu C1 – Lokalna in regional-
na javna infrastruktura

2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu C1
– Občine v Republiki Sloveniji.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu C1
– 84.11 Splošna dejavnost javne uprave.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane 

dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti.

2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogra-
mu C1

– Celotno območje Republike Slovenije
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu C1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2019.
2.2.6 Stroški po podprogramu C1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 

vključno 100,00 % upravičenih stroškov posameznega 
projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. Delež 
sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) ne sme 
presegati 50 % celotnega projekta oziroma 100 % upravi-
čenega projekta brez DDV, delež sredstev iz EIB skupaj 
s sredstvi EU pa ne sme presegati 90 % stroškov v pri-
meru Vzhodne kohezijske regije oziroma 70 % v primeru 
Zahodne kohezijske regije.

Upravičeni stroški so tabelarično prikazani v nadalje-
vanju, pri čemer je lahko pri posameznem strošku opre-
deljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, 
vse glede na vrsto omejitve).

Upravičeni stroški Omejitev na posameznem strošku Odstotek 
sofinanciranja SkladaVrsta 

omejitve
Delež 

%
Znesek

EUR
Datum Velikost 

vlagatelja
Nakup objektov javne infrastrukture / / / / 100,00
Gradnja objektov javne infrastrukture / / / / 100,00
Adaptacija in rekonstrukcija objektov 
javne infrastrukture

/ / / / 100,00

Nova oprema / / / / 100,00
Novi delovni stroji / / / / 100,00
Prevozna sredstva / / / / 100,00
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Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Na-
vodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji 
e-Rsklad.

2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upraviče-
nih stroškov po podprogramu C1

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 
40.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 
pa 4.000.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov posame-
znega projekta je 40.000,00 EUR. Celotni stroški posa-
meznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR.

2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu C1
1. Obrestna mera je lahko:
– fiksna v razponu med 0,51 % in 2,14 % letno in je 

odvisna od Skladove ocene ali
– spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pri-

bitek od 0,49 % do 1,66 % letno, ki je odvisen od Skla-
dove ocene.

Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obre-
stne mere.

– V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj 
uporabi vrednost 0,00 %.

– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
2. Doba vračanja

Višina posojila v EUR Moratorij v mesecih Skupna doba vračanja v mesecih 
(z vključenim moratorijem)od do od do

40.000,00 4.000.000,00 0 60 240

– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati 

ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-

stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
plačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 60 mesecev 
moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki 
razpisa. Moratorij ne sme presegati koledarskega leta 
zaključka projekta.

– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pi-
sno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo 
vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj 
kot 60 mesecev. V kolikor se vlagatelj odpove morato-
riju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 
20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.

2.2.9 Cilji projekta po podprogramu C1
Cilji projekta so neposredno povezani s posame-

znim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se 
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V pri-
meru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo 
izbranega cilja (ali več ciljev).

Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Izboljšanje cestne infrastrukture

– Rekonstrukcija cestne infrastrukture,
– Ureditev obcestnega prostora,
– Prometna signalizacija in prometna oprema,
– Ureditev pretočnosti križišč,
– Ureditev/Izgradnja pločnikov,
– Ureditev cestne razsvetljave,
– Ureditev/Izgradnja javnih poti,
– Ureditev/izgradnja kolesarskih poti,
– Ureditev parkirnih površin.

– za ukrep Izboljšanje komunalne in okoljske in-
frastrukture

– Vzpostavitev sistema oziroma naprav za ogre-
vanje ali hlajenje stavb,

– Investicije v vodno omrežje,

– Investicije v kanalizacijski sistem,
– Izgradnja čistilne naprave.

– za ukrep Izboljšanje socialne in športno turistične 
infrastrukture

– Nakup objekta/nepremičnine.
– za ukrep Obnova socialne in športno turistične 

infrastrukture
– Obnova vrtca,
– Obnova šole,
– Obnova doma starejših občanov,
– Obnova knjižnice,
– Obnova mrliške vežice,
– Obnova plavalnih prostorov,
– Obnova postajališč za avtodome,
– Obnova zdravstvene ustanove,
– Obnova občinske stavbe,
– Obnova športne/večnamenske dvorane,
– Obnova mestnih središč/ulic,
– Obnova kulturnega doma.

– za ukrep Izgradnja socialne in športno turistične 
infrastrukture

– Izgradnja vrtca,
– Izgradnja šole,
– Izgradnja doma starejših občanov,
– Izgradnja knjižnice,
– Izgradnja mrliške vežice,
– Izgradnja plavalnih prostorov,
– Izgradnja postajališč za avtodome,
– Izgradnja zdravstvene ustanove,
– Izgradnja občinske stavbe,
– Izgradnja športne/večnamenske dvorane,
– Izgradnja kulturnega doma.

– za ukrep Izboljšanje gospodarskega razvoja
– Nakup objekta/nepremičnine,
– Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo 

in konkurenčnost,
– Izgradnja poslovno obrtnih con.
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– za ukrep Izgradnja ali posodobitev informacijske 
komunikacijske tehnologije

– Izgradnja/nadgradnja širokopasovnih omrežnih 
povezav.

2.3 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano z 10 bianco meni-

cami, skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpol-
nitev in unovčenje.

2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odo-

britvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega 

zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora 
biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis po-
godbe ni pri predstavniku Sklada.

3. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma 
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vla-
gatelja ta rok tudi podaljša.

4. Pred sklepanjem pogodbe mora vlagatelj pri-
dobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju 
v letu črpanja, skladno z veljavnim Zakonom o javnih 
financah in Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja 
k zadolževanju občin.

5. Nadomestila Sklada v zvezi z dodeljevanjem 
spodbud so opredeljena v veljavnem Tarifnem pravilniku 
o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen 
na spletni strani Sklada.

6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odo-
britvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v do-
ločenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko od-
stopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.

2.5 Pogoji črpanja
1. Črpanje sredstev mora biti izvedeno v letu, za 

katerega je vlagatelj pridobil soglasje k zadolžitvi.
2. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 

2022 ter ne sme presegati koledarskega leta zaključka 
projekta.

3. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za 
črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki 
ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred pred-
videnim črpanjem.

4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogo-
vorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upošte-
valo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.

2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi 

o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka 
projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2026 oziroma 
največ 5 let. Hkrati projekt ne sme biti zaključen pred 
oddajo vloge na javni razpis.

2. Za zaključek projekta se šteje končanje investi-
cijskih del na projektu oziroma pridobitev uporabnega 
dovoljenja oziroma drugega ustreznega dovoljenja o za-
ključku projekta.

3. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku 
projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o pro-
jektu s popisom dokazil o namenski rabi posojila Sklada.

4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar 
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.

3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca 

(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno 
s prijavljenim projektom in mora vsebovati:

– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni 
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpi-
sano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava 
vlagatelja,

– poslovno dokumentacijo za vsak posamezen pro-
jekt:

– dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP), skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta,

– investicijski program (IP), skupaj s sklepom 
o potrditvi dokumenta,

– opis projekta (občine) na predlogi Sklada, ki je 
zbiren za vse projekte,

– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so 
odvisne od prijavljenega projekta,

– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso 
obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi 
točke.

3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblašče-

na oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano po-
oblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni 
del elektronskega prijavnega obrazca.

2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije 
»e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno 
z razpisnim rokom za oddajo vloge.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53.

3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpi-

sa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 30. 6. 2021,
2. rok do 30. 7. 2021,
3. rok do 6. 9. 2021,
4. rok do 4. 10. 2021.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku 

oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, 

po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 25 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpi-

sne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva do-

datno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga po-
zove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in 
prijavljenega projekta.

3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za 

obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo 
imenuje direktor Sklada.

2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji 
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja jav-
nega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada 
k sodelovanju povabi Komisija.

3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge

1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava 
Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.

2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni 
dan po izteku roka za oddajo vlog.

3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno.
4. Odpiranje vlog ni javno.

5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najka-

sneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv 
za dopolnitev vloge.
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2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopol-
nitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.

3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega 
z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če doku-
menta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, 
velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, 
v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek.

6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati pripo-

ročeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku 
8 dni od dneva vročitve.

2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno 
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.

7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede 

popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati 

ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslov-
no dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.

3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali 
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neuteme-
ljena zavrne.

4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjeval-
cev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in 
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo 
število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev 
imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene 
zavrnejo.

6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število 
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri če-
mer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali 
več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, 
bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient raz-
vitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, 
Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni nav-
zočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvr-
ščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpolo-
žljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala 
odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, 
ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge 
vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.

4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji od-

ločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 
500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v vrednosti nad 
500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja sogla-
šati tudi Nadzorni sveta Sklada.

2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju 
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od 
odpiranja vlog.

3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pri-
tožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno 
vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži 
neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za 
ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje s strani 
vlagatelja.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 430-0006/2021-3 Ob-2296/21
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo ZSV-UPB2, 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), 2. in 3. člena 
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), Pravilnika 
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 45/10, 28,11, 104/11, 111/13, 102/15, 
76/17, 54/19, 81/19), 48. člena Pravilnika o minimal-
nih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 69/05 – Odl. US in 21/06 – Odl. US), Odloka 
o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in me-
rilih za določanje plačil storitev v Občini Dol pri Ljub ljani 
(Uradni list RS, št. 78/00 in 100/05), Odloka o pogojih in 
postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za 
pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljub ljani (Uradni 
list RS, št. 20/08), objavlja Občina Dol pri Ljub ljani

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje storitev Pomoč 

družini na domu v Občini Dol pri Ljub ljani
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Dol pri 

Ljub ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 Dol pri Ljub ljani, 
tel. 01/53-03-240.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije 

za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini 
na domu na območju Občine Dol pri Ljub ljani.

Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o so-
cialnem varstvu in predpisom iz 48. člena tega zakona.

III. Krajevno območje izvajanja storitev
Območje izvajanja storitev obsega vsa naselja na 

celotnem območju Občine Dol pri Ljub ljani.
Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca 

storitve oskrbovance iz razpisanega območja izvajanja 
koncesije. Koncesionar in sedanji izvajalec koncesije 
se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri 
tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva.

IV. Opis storitve
Storitev obsega naslednje oblike storitve:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodi: vzdrževanje 

stanovanjskega prostora, čiščenje, pranje, likanje, po-
stiljanje, nakupovanje, kurjava, druga dela po dogovoru,

– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor 
sodi: pomoč pri oblačenju, pomoč pri hranjenju, pomoč 
pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: 
družabništvo, preprečevanje osamljenosti, pomoč za 
samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem 
in sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obve-
znosti, informiranje ustanov, priprava upravičenca ter 
njihove družine na institucionalno varstvo.

V. Obseg razpisane koncesije: storitev se praviloma 
izvaja največ osem ur dnevno, pet dni v tednu, razen 
izjem, ko se za nujne primere storitev lahko izvaja tudi 
čez vikende in dela proste dneve. Neposredno izvaja-
nje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno 
oziroma 20 ur tedensko, v skladu s pogoji, ki jih določa 
Pravilnik 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).

VI. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
bo začela izvajati predvidoma 17. oktobra 2021 oziro-
ma takoj po podpisu pogodbe o koncesiji. Koncesija se 
podeli za obdobje 10 let in se lahko v skladu z veljavni-
mi predpisi podaljša največ enkrat, in sicer za čas, za 
katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.

VII. Uporabniki storitve
Uporabniki storitve so skladno s 6. členom Pravil-

nika o standardih in normativih, 4. člena Odloka o or-
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ganiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene 
storitve pomoč na domu v Občini Dol pri Ljub ljani:

– osebe, starejše od 65 let, ki so zaradi starosti ali 
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobni za samostoj-
no življenje;

– osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski 
zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja;

– osebe s statusom invalida po Zakonu o družbe-
nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih 
funkcij;

– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po 
oceni pristojnega centra za socialno delo brez obča-
sne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje;

– hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v tele-
snem ali duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizi-
rane oblike varstva.

VIII. Viri financiranja storitve: storitev se v skladu 
100. členom Zakona o socialnem varstvu ter s pogoji 
in postopki, določenimi v Zakonu o socialnem varstvu 
in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 
124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – 
ZUPJS-C in 42/15; v nadaljevanju Uredba o oprosti-
tvah), Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini 
na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini 
Dol pri Ljub ljani, financira iz prispevkov uporabnikov in 
iz občinskega proračuna.

IX. Način izvajanja storitve in določitev cene
Način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko po-

godbo.
Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in 

v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 5/09 in 6/12), 19. členom Odloka o pogo-
jih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije 
za pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljub ljani 
in 8. členom Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči 
družini na domu in merilih za določanje plačil storitev 
v Občini Dol pri Ljub ljani, določi koncedent.

X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja 
zaposlenih se uredijo v skladu s kolektivnimi pogodbami, 
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih 
zavodih s področja socialnega varstva.

XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična ose-

ba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesi-
jah in 4. členom Odloka o pogojih in postopkih za podelje-
vanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu 
v Občini Dol pri Ljub ljani izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je pravna ali fizična oseba v Republiki Slove-
niji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije, oziroma, da je podružnica pravne osebe za 
opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki 
Sloveniji,

– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, ka-
drov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi 
podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za 
katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev),

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja 
storitve,

– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje 
storitev (zaposlitev zadostnega števila strokovnih delav-
cev in strokovnih sodelavcev) ter zagotavlja ustrezno 
vodenje izvajanja koncesijske dejavnosti,

– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

XII. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev iz XI. točke tega razpisa in o sposobnosti za izvajanje 
storitve

Ponudnik mora ob prijavi predložiti naslednja doka-
zila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke:

– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa 
o registraciji oziroma vpisu v register, ki ne sme biti sta-
rejše od treh mesecev,

– priglasitveni list pristojne uprave za javne pri-
hodke,

– organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi 
zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogo-
ji, ki jih morajo izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, da 
jih bo oziroma se bodo zaposlili pri ponudniku,

– podroben program dela izvajanja javne službe za 
čas podelitve koncesije, iz katerega bo razvidno dose-
ganje ciljev, ki jih narekuje veljavni nacionalni program 
na področju socialnega varstva,

– projekcijo finančnega poslovanja za petletno ob-
dobje od predvidenega začetka izvajanja javne službe,

– dokazila o opremi za izvajanje javne službe, iz 
katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih 
pogojev, ali projekt opreme,

– izjava o finančni in poslovni sposobnosti,
– izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano 

metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev na zakonsko predpisanih obrazcih,

– izjavo, da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opre-
me, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na 
njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje 
storitve, za katero se razpisuje koncesija,

– izjavo, da bo delovna razmerja zaposlenih urejal 
v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi 
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja 
socialnega varstva,

– izjavo, da je prijavitelj pravna ali fizična oseba, re-
gistrirana za opravljanje dejavnosti s področja razpisane 
koncesije v Republiki Sloveniji,

– izjavo, da v celoti sprejema vse pogoje iz te raz-
pisne dokumentacije in da izrecno dovoljuje Občini Dol 
pri Ljub ljani, da opravi kakršnekoli poizvedbe oziroma 
pridobitev dokazil pri pristojnih javnih organih, ustreznih 
zavodih in pravnih osebah in s tem dovoljuje posredo-
vanje zahtevanih podatkov,

– izjavo, da so vsi navedeni podatki točni in resnični.
Če se na razpis prijavi pravna ali fizična oseba, ki 

je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko 
namesto dokazila iz prve alineje priloži odločbo o vpisu 
v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo so-
cialno varstvene storitve.

Ponudnik mora za dokaz finančne in poslovne spo-
sobnosti priložiti najmanj naslednja dokazila:

– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 
3 let, ki morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji 
sicer ni zavezan,

– revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prej-
šnje alineje z mnenjem pooblaščenega revizorja,

– podatke o kapitalski strukturi ponudnika,
– podatke o morebitnih posojilih, ki so bila najeta 

za izgradnjo prostorov in hipotekah ter drugih stvarnih 
pravicah na prostorih za izvajanje storitve,

– podatke o morebitnih drugih obveznostih.
Če ponudnik posluje krajši čas od treh let, mora 

priložiti dokazila za obdobje poslovanja. Če iz priložene 
zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do 
poteka roka za prijavo na razpis (sklep organa upravlja-
nja in računovodski izkaz).

Fizični osebi, ki priloži odločbo o vpisu v register 
zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno var-
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stvene storitve, ni potrebno revidirati računovodskih iz-
kazov, če k temu ni zavezana, in ni potrebno priložiti 
revizijskega poročila.

XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika:
– orientacijska cena storitve, izražena za 1 efektiv-

no uro – do 60 točk,
– kvaliteta predloženega petletnega programa iz-

vajanja storitev z vidika organizacije dela, števila in 
usposobljenosti kadrov, tehničnih pogojev (sredstva in 
oprema) in metod dela – do 20 točk,

– oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od ob-
močja izvajanja storitve – do 5 točk,

– ponudbo drugih storitev socialnega servisa – do 
5 točk,

– reference o dosedanjem delu na področju izvaja-
nja razpisane storitve – do 5 točk,

– ocena pogojev, ki jih ponudnik zahteva od konce-
denta v razpisu.

Koncendent si v skladu s 4. členom Pravilnika 
o koncesijah pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
prijavitelja.

XIV. Način in rok za oddajo vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obraz-

cih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti 
priložene vse zahtevane izjave in zahtevane obvezne 
priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih po-
gojev.

Razpisni rok za oddajo ponudb je do 1. 7. 2021 do 
15. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo do vštetega 
1. 7. 2021 do 15. ure prispela v glavno pisarno Občine 
Dol pri Ljub ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 Dol pri Ljub-
ljani.

Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti 
ovojnici na naslov: Občina Dol pri Ljub ljani, Dol pri Ljub-
ljani 1, 1262 Dol pri Ljub ljani. Na sprednji strani ovojnice 
morajo biti navedene naslednje obvezne oznake:

– »Ne odpiraj«,
– »Prijava na javni razpis Podelitev koncesije za 

izvajanje storitve Pomoč družini na domu v Občini Dol 
pri Ljub ljani«,

– naslov Občine Dol pri Ljub ljani.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 

naziv in naslov prijavitelja.
Dopolnjevanje vlog je možno do poteka razpisne-

ga roka z nujno oznako na katero vlogo se dopolnitev 
nanaša.

Ponudba,
– ki ne bo pravočasna,
– ki je ne podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisane 

pogoje,
– ki ne bo podana za razpisano krajevno območje 

izvajanja storitve in razpisano vrsto storitve,
– ki ne bo popolna glede na besedilo javnega raz-

pisa,
se v skladu s 5. členom Pravilnika o koncesijah na po-
dročju socialnega varstva ne bo štela kot zahtevek za 
ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, 
določenih s predpisi socialnega varstva, in bo s sklepom 
zavržena.

XV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v glav-

ni pisarni Občine Dol pri Ljub ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 
1262 Dol pri Ljub ljani ali na spletnih straneh občine: 
www.dol.si.

Pristojna za dajanje dodatnih informacij je Ana Biser 
(01/53-03-254).

XVI. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru
Odpiranje ponudb bo 5. 7. 2021 ob 11. uri v sejni 

sobi Občine Dol pri Ljub ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 

Dol pri Ljub ljani. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko 
prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstav-
nik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim 
pooblastilom.

Komisija za pregled in presojo prispelih ponudb, ki 
jo s sklepom imenuje župan, za vsako ponudbo pose-
bej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba podana za 
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene 
vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega 
razpisa.

Ponudbe, ki niso pravočasne ali niso popolne ali 
ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno 
območje izvajanja določene vrste storitve ali je ni podal 
ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom 
zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.

Komisija za koncesije o vsaki ponudbi, ki je pra-
vočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno ob-
močje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna, 
pridobi mnenje Socialne zbornice.

Komisija za koncesije najkasneje v roku 30 dni po 
pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po izteku 
zakonskega roka za odgovor organa, opravi pregled in 
presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavlje-
nih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upošteva-
nju mnenja Socialne zbornice, če je bilo dano, pripra-
vi predlog podelitve koncesije.

XVII. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne stro-

kovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb 
podelila občinska uprava z odločbo.

Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo 
z županom Občine Dol pri Ljub ljani.

Občina Dol pri Ljub ljani

Št. 130-1/2021 Ob-2303/21
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 
in 81/16 in 164/20), 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 75/19 – ZIPRS2021 in 195/20 – odl. US, 203/20 
– ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 
93/15 in 5/19) in Sklepa župana, št. 130-1/2021, z dne 
7. 6. 2021, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih 

organizacij in društev Mestne občine Celje  
v letu 2021

1. Naziv in sedež sofinancerja
Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejav-

nosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Kontakt: Alja Založnik, višja svetovalka, 

03/42-65-779, alja.zaloznik@celje.si.
2. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Celje razpisuje sredstva iz občin-

skega proračuna za leto 2021 za namen sofinanciranja 
aktivnosti, ki jih redno in neprofitno opravljajo veteranske 
organizacije in društva, ki imajo sedež ali delujejo (imajo 
enoto) na območju Mestne občine Celje in izvajajo pro-
grame, ki vključujejo naslednje vsebine:

– priprava in organizacija prireditev in obletnic, po-
hodov in srečanj;
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– obujanje in negovanje tradicij ter organizacija iz-
obraževanj;

– domoljubna vzgoja in tozadevno obveščanje ali
– promocija Mestne občine Celje.
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje progra-

mov veteranskih organizacij in društev Mestne občine 
Celje v letu 2021 (v nadaljevanju: javni razpis) niso stro-
ški delovanja ali obratovalni stroški prijaviteljev.

3. Splošni pogoji financiranja
Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, 

št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – 
ZNOrg) in Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, 
št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
101/06 – odl. US, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 
40/12 – ZUJF, 32/14, 69/15, 96/15 – ZIPRS1617, 21/18 
– ZNOrg, 46/19 in 174/20 – ZIPRS2122), se na javni 
razpis lahko prijavijo:

– pravne osebe, društva, neprofitne organizacije in 
zveze, ki imajo sedež ali delujejo (imajo enoto) na obmo-
čju Mestne občine Celje ter imajo najmanj 20 % članov 
s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
(v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje jav-
nega razpisa:

– prijavljen program se izvaja na neprofitni osnovi;
– prijavljen program je predviden za izvedbo v letu 

2021;
– prijavljen program ima izdelan finančni načrt;
– prijavitelj ima izpolnjene vse pogodbene obve-

znosti do Mestne občine Celje (v primeru, da je bil pre-
jemnik sredstev iz proračuna Mestne občine Celje za 
leto 2020) ter

– prijavitelj ima zagotovljene materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 
prijavljenega programa.

Prijavitelj se lahko s svojim programom za leto 2021 
prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne ob-
čine Celje. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim prija-
viteljem, ki za iste programe niso prejeli sredstev že na 
drugih javnih razpisih Mestne občine Celje v letu 2021.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti prijavitelji, ki 
so prejemniki sredstev iz proračuna Mestne občine Celje 
na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz občin-
skega proračuna in tisti prijavitelji, katerih ustanoviteljica 
je Mestna občina Celje.

4. Vsebina vloge prijavitelja
Prijavitelj mora v svoji vlogi obvezno navesti ime, 

sedež in status pravne osebe, društva, neprofitne or-
ganizacije ali zveze ter priloži naslednje podatke, na 
podlagi katerih bo mogoče odločiti o vlogi:

– opis prijavljenega programa za izvedbo v letu 
2021 (cilji, obseg, kraj, čas izvedbe ipd.);

– finančni načrt prijavljenega programa za izvedbo 
v letu 2021, z oceno višine lastnih sredstev in sredstev 
drugih sofinancerjev (v %);

– skupno število članov prijavitelja, s stalnim prebi-
vališčem v Mestni občini Celje (priložiti evidenco član-
stva) ter

– potrdilo o registraciji pravne osebe, društva, ne-
profitne organizacije ali zveze.

Prijavitelj mora vlogo obvezno oddati na objavljenih 
razpisnih obrazcih javnega razpisa. Prijavni obrazec 
mora biti datiran in žigosan ter podpisan s strani od-
govorne osebe prijavitelja. Prijavitelj mora priložiti vse 
zahtevane priloge, izjave in dokazila iz razpisne doku-
mentacije.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov prijaviteljev bodo upo-

števana naslednja merila:

– organizacija prireditev in dogodkov občinskega 
pomena;

– organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih 
oblik društvenih dejavnosti;

– obujanje in negovanje tradicij ter organizacija iz-
obraževanj;

– število članov s stalnim prebivališčem v Mestni 
občini Celje;

– delež lastnih sredstev za financiranje prijavljene-
ga programa ter

– prepoznavnost oziroma promocija Mestne občine 
Celje skozi izvedbo prijavljenega programa.

6. Višina upravičenih stroškov
Sredstva za sofinanciranje programov veteranskih 

organizacij in društev so predvidena v proračunu Mestne 
občine Celje za leto 2021, in sicer v Odloku o rebalansu 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 61/21), na proračunski postavki 2002213, 
v okvirni višini 5.000,00 EUR.

Mestna občina Celje si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpo-
ložljiva sredstva spremenijo v postopku spreminjanja 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2021.

Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posame-
znega programa, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje, bo 
odvisna od pridobljenih točk glede na merila ter njihove 
ponderirane vrednosti.

Mestna občina Celje bo sredstva za sofinanciranje 
programov, skladno z določili Zakona o izvrševanju pro-
računov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 izbra-
nim izvajalcem nakazovala na naslednji način:

– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od skle-
nitve 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 sofi-
nanciranju.

Kadar iz poročila (končnega ali delnega) in/ali pri-
loženih dokazil izvajalca izhaja, da izbran program, ni 
bil izveden v celoti oziroma kadar stroški niso v celoti 
izkazani, je izvajalec upravičen do sorazmernega zmanj-
šanja sofinanciranja.

7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva za izbrane programe za leto 2021 morajo biti po-
rabljena do 31. decembra 2021, v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko 
Mestna občina Celje na osnovi predhodnega zaprosila 
prijavitelja soglaša s kasnejšo porabo sredstev.

8. Obvezne priloge k prijavi
K prijavi morajo biti priložene naslednje priloge:
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji pri-

javitelja;
– če je prijavitelj registriran izven območja Mestne 

občine Celje, mora s kopijo najemne pogodbe dokazati, 
da ima na območju Mestne občine Celje enoto oziroma 
da je najmanj 20 % njegovih članov s stalnim prebivali-
ščem v Mestni občini Celje;

– kopija dokumenta, kjer bo razvidna evidenca član-
stva s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter

– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci.
9. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije: za 

dodatna pojasnila razpisne dokumentacije in pogojev 
javnega razpisa smejo zainteresirani prijavitelji zaprosi-
ti v pisni obliki, najkasneje tri dni pred iztekom roka za 
oddajo prijav, in sicer na elektronskem naslovu alja.za-
loznik@celje.si.

10. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane izključno po pošti s pri-

poročeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Od-
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delek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje.

Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, 
če je bila oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka 
za prijavo (upošteva se datum poštnega žiga). Prijava 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na 
sprednji strani pod naslovom prejemnika napis: »Javni 
razpis 2021 – Veterani (Ne odpiraj)«.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo v pravilno 
opremljeni ovojnici prispele na zgornji naslov v roku do 
vključno 21. 6. 2021.

Prijava bo izločena pred pričetkom odpiranja vlog, 
če:

– ne bo oddana oziroma ne bo prispela pravočasno,
– ne bo pravilno opremljena,
– na hrbtni strani ovojnice ne bo navedenega nazi-

va in naslova prijavitelja ali
– ne bo oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka 

za prijavo.
11. Način, mesto in rok odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog, ki ga vodi strokovna komi-

sija za izvedbo javnega razpisa, imenovana s sklepom 
župana št. 130-1/2021, z dne 7. 6. 2021 (v nadaljnjem 
besedilu: strokovna komisija), ni javno in bo potekalo 
v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti Mestne 
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Posto-
pek odpiranja vlog se bo izvedel v roku osmih dni od 
končnega roka za oddajo vlog. Strokovna komisija bo 
odpirala le pravočasno oddane in pravilno opremljene 
prejete vloge.

Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pi-
sno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo po-
polne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj 
v postavljenem roku ne bo dopolnil, se bodo zavrgle.

12. Odločanje o postopku javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbra-

nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločila 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine 
Celje. O pritožbi zoper izdan sklep bo odločil župan 
Mestne občine Celje.

Pritožba zoper pogoje, merila in kriterije, ki so pred-
met razpisne dokumentacije, ni možna.

Prijavitelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo stro-
kovna komisija, zaključila svoje delo.

13. Obravnava vlog:
– strokovna komisija bo obravnavala le vloge, ki 

bodo skladne s pogoji iz 10. točke razpisne dokumen-
tacije javnega razpisa in bodo prejete do vključno 21. 6. 
2021;

– vloge bo odpirala, ocenila ter pripravila predlog za 
izplačilo sredstev, strokovna komisija;

– strokovna komisija bo ocenjevala vse prispele 
vloge s programi, na podlagi meril, ki so sestavni del te 
razpisne dokumentacije;

– na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi strokovna komisija, bo vodja Oddelka za druž-
bene dejavnosti Mestne občine Celje sprejela odločitev 
o dodelitvi sredstev in izdala sklepe o izboru upravičen-
cev ter višini dodeljenih sredstev.

14. Navedba in opis postopkov po izboru predla-
ganih programov: sklepi o izboru in sklepi o ne izboru 
bodo izdani najkasneje v roku 30 dni po odpiranju in 
ocenjevanju vlog. Z upravičenci do sredstev bo Mestna 
občina Celje sklenila pogodbo, ki jo mora upravičenec 
vrniti v roku osmih dni od prejema ali poziva k podpisu. 
V nasprotnem primeru se šteje, da je prijavitelj umaknil 
prijavo za pridobitev sredstev.

15. Pravica do pritožbe: zoper sklep o dodelitvi 
sredstev lahko prijavitelj v roku osmih dni od dneva pre-

jema sklepa vloži pritožbo, o kateri bo odločal župan Me-
stne občine Celje. Odločitev o pritožbi je dokončna. Pri-
tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

16. Način, mesto in rok za prevzem razpisne do-
kumentacije

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim prijavi-
teljem na voljo od dneva objave na spletni strani Mestne 
občine Celje na naslovu: http://moc.celje.si/javni-razpisi, 
pod rubriko: »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb 
po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna 
mesta«, do izteka roka za oddajo vlog.

Lahko pa jo zainteresirani prijavitelji prejmejo tudi 
po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati 
na naslov: alja.zaloznik@celje.si.

Mestna občina Celje

 Ob-2305/21
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 

Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2020 (Uradni list RS, št. 202/20) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13, 81/16), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih 

prireditev v okviru praznika Občine Zagorje  
ob Savi v letu 2021

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje orga-

nizacije in izvedbe naslednjih javnih prireditev v okviru 
občinskega praznika Občine Zagorje ob Savi:

– 16. tek in pohod po Zagorski dolini,
– Kolesarski vzpon na Zasavsko goro,
– Spominska slovesnost ustanovitve Revirske par-

tizanske čete na Čemšeniški planini,
– 5. pohod po rudarski pohodni in učni poti,
– Državno prvenstvo v startu sankanja, memorial 

Aleša Pociecha, 16. pokal zagorske doline,
– Turnir v šahu – Pozničev memorial,
– Perkmandelc vabi v svojo deželo,
– Zasavski konjeniški dan,
– Ribiško tekmovanje za pokal Občine Zagorje ob 

Savi,
– 6. Kotredež trail – Zagorska dolina,
– Valvasorjev dan na gradu Medija,
– Mlada zagorska noč.
Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko 

tehnični del in programski del, obseg posamezne priredi-
tve je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo 
na spletni strani www.zagorje.si.

II. Pogoji in merila za sodelovanje na javnem raz-
pisu:

– Splošni pogoji:
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik za-

gotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in 
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti 
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumenta-
cije (OBR-2, OBR-3, OBR-4 in OBR-5). Ponudniki mo-
rajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo posamezne 
razpisane prireditve. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj 
izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo pro-
gramskega dela, bodo izločene.

– Posebni pogoji:
Ponudnik mora poskrbeti za varnost udeležencev 

na prireditvi ter se ravnati skladno z aktualnimi smerni-
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cami NIJZ-ja in Vlade RS glede spoštovanja določil o or-
ganiziranju prireditev. V primeru, da se izredne razmere, 
povezane s COVID-19 ponovijo oziroma država sprejme 
restriktivne ukrepe, ki bodo onemogočili kakršnokoli or-
ganiziranje in izvajanje prireditev, si Občina Zagorje ob 
Savi pridružuje pravico, da ta razpis ali morebitno že 
podpisano pogodbo razveljavi ter sredstev ne izplača, 
ponudnik pa se zaveže, da že prejeta sredstva naroč-
niku vrne.

– Merila:
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne doku-

mentacije bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja 
merila:

– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje 

pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne do-
kumentacije in mnenje strokovne komisije,

– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu 
podobnih prireditev.

Po zaključku prireditve poda izvajalec končno fi-
nančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili (ra-
čuni) o izvedbi.

III. Okvirna višina sofinanciranih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 

sofinanciranje razpisanih prireditev, znaša skupno 
26.800,00 EUR.

Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja po-
samezne prireditve bo izvajalcu zagotovljen v dveh de-
lih, in sicer:

– prvi del v višini 80 % sredstev 7 dni pred prire-
ditvijo;

– drugi del v višini 20 % sredstev pa po izvedbi pri-
reditve, in sicer 30. dan po prejemu popolnega končne-
ga vsebinskega in finančnega poročila, ki mu bodo pri-
ložena dokazila o upravičenosti sofinanciranih sredstev.

Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja pri-
reditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:

– brezplačno uporabo prostora v lasti občine za 
izvedbo prireditve,

– oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku 
v medijih in drugo reklamiranje.

IV. Rok za predložitev ponudb
Rok za oddajo ponudb je 14. 7. 2021. Prijave lahko 

oddate v sprejemi pisarni občinske uprave ali pošljete 
po pošti. V primeru poslane prijave po pošti se kot od-
daja upošteva datum poštnega žiga. Obravnavane bodo 
le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno 
označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene.

Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz 
razpisne dokumentacije ter predložene v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne 
odpiraj – Javni razpis – Prireditve ob občinskem prazni-
ku 2021«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik 
navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov.

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo vse pri-
spele prijave odprla in obravnavala 16. 7. 2021.

V. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v 5 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prija-
ve in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda 
občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.

VI. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne infor-
macije

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponu-
dnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob 
Savi (I. nadstropje) ali na spletni strani www.zagorje.si, 
vse dodatne informacije pa vsak delovni dan na e-na-
slovu nina.jenko@zagorje.si.

S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik stri-
nja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.

Občina Zagorje ob Savi
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Druge objave

 Ob-2331/21

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva Vavčer za udeležbo v gospo-
darskih delegacijah v tujino, objavljenem v Uradnem 
listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Urad-
nem listu RS:

1. Doda se:
In spremembe št. 47602-30/2020/6 z dne 30. 3. 2021.
5.3 Pod točko 2 se doda:
Organizatorji gospodarskih delegacij na EXPO 

2020 Dubaj morajo izpolnjevati pogoje SPIRIT Sloveni-
ja za vpis v seznam delegacij na EXPO 2020 Dubaj, ki 
ga vodi SPIRIT Slovenija.

10. Spremeni se:
Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksi-

malna višina subvencije je 3.000,00 EUR.
Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2332/21

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva Vavčer za udeležbe na med-
narodnih forumih, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Urad-
nem listu RS:

1. Doda se:
In spremembe št. 47602-30/2020/6 z dne 30. 3. 2021.
5.3. Pod točko 5. se doda:
5. Pogoj ne velja za EXPO 2020 Dubaj.
10. Spremeni se:
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški udeležbe na mednarodnem forumu.
Upravičeni stroški za EXPO 2020 Dubaj so oprede-

ljeni v naslednjem odstavku.
Za vse ostale mednarodne forume po tem javnem 

pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe naj-
več dveh udeležencev s strani MSP, in sicer:

– stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednaro-
dni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B 
srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega 
prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oziroma 
ceniku organizatorja mednarodnega foruma;

– stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma 
(stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkoce-
novnega cestnega prevoza);

– stroški nočitev – upravičeni so samo stroški noči-
tev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve 
v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi 
– prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku 
dogodka.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 
stroški udeležbe na EXPO 2020 Dubaj, in sicer:

– strošek podjetniškega ali poslovnega paketa 
SPIRIT Slovenija kot organizatorja slovenske predsta-
vitve na EXPO 2020 Dubaj.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se 
šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kon-
gres s področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna raz-
stava EXPO 2020 Dubaj.

Stroški se lahko uveljavljajo za največ dva udele-
ženca s strani MSP (na posameznem mednarodnem 
forumu), in sicer za lastnika in/ali zakonitega zastopni-
ka in/ali zaposlenega v MSP. Pogoj ne velja za EXPO 
2020 Dubaj.

Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksi-
malna višina subvencije pa 6.000,00 EUR.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 312-10/2021-12 Ob-2313/21
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za intelek-
tualno lastnino na podlagi drugega odstavka 13. člena 
Uredbe o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorod-
nimi pravicami (Uradni list RS, št. 56/17) v povezavi 
z 68. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske 
in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16) objavlja

javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo  
za mediatorje z znanjem avtorskega prava
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologi-

jo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v sodelovanju 
z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastni-
no (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi drugega 
odstavka 13. člena Uredbe o mediaciji v sporih v zve-
zi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Uradni list RS, 
št. 56/17, v nadaljnjem besedilu: uredba) v povezavi 
z 68. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske 
in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16, v nadaljnjem 
besedilu: ZKUASP) objavlja javni poziv, s katerim poziva 
zainteresirane posameznike, da kandidirajo za medi-
atorje, ki imajo znanje na področju avtorskega prava. 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške in veljajo 
enakovredno za oba spola.

Kolektivna organizacija, reprezentativno združe-
nje uporabnikov, uporabnik in imetnik pravic lahko po 
68. členu ZKUASP na podlagi sporazuma o mediaciji, 
v primerih iz drugega odstavka 68. člena ZKUASP pa 
tudi brez sporazuma o mediaciji, predlagajo posredo-
vanje mediatorja. V mediacijskih postopkih se smiselno 
uporabljajo določbe o mediaciji med kolektivno orga-
nizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov. 
Mediator je neodvisen, nepristranski in ni vezan na 
nobena navodila. Mediator stori vse, kar je potrebno, 
da se stranke pogajajo v dobri veri in da pogajanj ne 
ovirajo brez utemeljenega razloga. Mediator lahko stran-
kam predlaga rešitev spora. V postopku mediacije je 
zagotovljena tajnost. Stranki skupaj izbereta mediatorja 
iz seznama mediatorjev, ki jih določi Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za gospo-
darstvo. Seznam mediatorjev vsebuje osebno ime ter 
naslov mediatorja. Urad zagotavlja mediatorju admini-
strativno pomoč. Za opravljeno mediacijo mediatorju 
stranke plačajo nagrado.

V 13. členu uredbe so določeni pogoji za mediator-
ja. Mediator je lahko oseba z univerzitetno izobrazbo, 
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ki je opravila najmanj 40-urni program usposabljanja iz 
mediacije, ima najmanj pet let delovnih izkušenj, znanje 
na področju avtorskega prava ter znanje slovenskega 
in najmanj enega tujega jezika. Kandidati za mediatorje 
vložijo prijavo pri uradu. Prijavi morajo priložiti dokazila 
o izpolnjevanju pogojev za mediatorja.

Kandidat za mediatorja mora predložiti:
– v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass, 

ki je dostopen na spletni strani: https://europa.eu/euro-
pass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=sl,

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane uni-
verzitetne izobrazbe,

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja najmanj 40-urne-
ga programa usposabljanja iz mediacije,

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja vsaj pet let de-
lovnih izkušenj,

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja avtorske-
ga prava,

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja sloven-
skega jezika in

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja najmanj 
enega tujega jezika.

Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti vlože-
ne najpozneje v enem mesecu od datuma objave javnega 
poziva v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slo-
venije. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – javni poziv za mediatorje« na naslov: Urad 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotniko-
va 6, 1000 Ljub ljana. Vlogo s podpisanimi zahtevanimi 
prilogami je mogoče v istem roku poslati tudi v elektronski 
obliki na elektronski naslov sipo@uil-sipo.si s podpisani-
mi zahtevanimi prilogami, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z elektronskim podpisom.

Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pri-
stojnega za gospodarstvo, določi seznam mediatorjev, 
ki vsebuje osebno ime ter naslov mediatorja. Seznam 
mediatorjev se objavi na spletni strani ministrstva, pri-
stojnega za gospodarstvo in urada. Urad zagotavlja 
mediatorju administrativno pomoč.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-2340/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi javnega poziva za sofinanciranje vlaganj  

v zunanje kulturne prireditvene prostore  
(JP ZKPP 2021)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-
javitelje, da objavlja javni poziv za sofinanciranje vla-
ganj v zunanje kulturne prireditvene prostore (JP ZKPP 
2021).

Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj 
v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer za:

– investicije, katerih predmet so zunanji kulturni 
prireditveni prostori,

– nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih 
programov, ki se izvajajo v zunanjih kulturnih prireditve-
nih prostorih.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu, 
znaša največ 1.000.000,00 EUR.

Poziv bo trajal od 11. 6. 2021 do 11. 7. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 11. 6. 2021 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Dts 144/2021-3 Ob-2299/21
Državnotožilski svet na podlagi prvega od-

stavka 194. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni 
list RS, št. 58/11 s spremembami; v nadaljevanju ZDT-1) 
objavlja

poziv
državnim tožilcem

k vložitvi prijav za dodelitev dveh okrajnih državnih 
tožilcev na Specializirano državno tožilstvo RS za štiri 
leta za polni delovni čas.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki 

Europass CV) z opisom strokovne dejavnosti po pridobi-
tvi strokovnega naslova univerzitetni diplomirani pravnik 
ali strokovnih naslovov diplomirani pravnik (UN) in ma-
gister prava z dokazili.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Skladno s prvim odstavkom 195. člena ZDT-1 se pri 
dodelitvi posebej upošteva:

1. trajanje državnotožilske službe,
2. zadnja ocena državnotožilske službe in
3. pridobljene izkušnje s področja obravnavanja 

zadev iz pristojnosti SDT RS.
Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: 

Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljub ljana, z ozna-
ko na ovojnici »Prijava za dodelitev na SDT RS«.

Državnotožilski svet

Št. 6711-5/2020-9 Ob-2298/21
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 26. člena Odlo-
ka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 74/17), Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), Letnih 
programov športa v Mestni občini Ljub ljana za leta 2020, 
2021 in 2022 ter Odprtega javnega razpisa za izbiro in 
sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 
2020, 2021 in 2022, objavlja Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL)

najavo 2. javnega poziva
za potrditev izvajanja izbranih dejavnosti letnega 

programa športa za leto 2021
Predmet 2. javnega poziva je potrditev nespreme-

njenega obsega izvajanja dejavnosti oziroma sporoča-
nje spremenjenega obsega (zmanjšanega obsega, pre-
nehanja izvajanja) izbranih dejavnosti s strani izvajalcev 
letnega programa športa v Mestni občini Ljub ljana za 
Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, 
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usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport otroke do 12. 
let, ki so bile v letu 2020 izbrane na javnem razpisu za 
obdobje 2020 do 2022.

Potrditev za leto 2021 se nanaša na dodelitev brez-
plačne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov 
za šolsko leto 2021/2022, skladno z določili Odprtega 
javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja le-
tnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022.

Potrditev izvajanja izbranih dejavnosti izbrani izvajal-
ci izpolnijo in oddajo v elektronski sistem (e-Razpis). Za 
vsako posamezno dejavnost izvajalec potrdi obstoječe 
podatke oziroma napove spremembo v izvajanju skladno 
z navodili za izpolnjevanje posameznega obrazca.

Sočasno z oddajo potrditve v elektronski sistem bo 
izpis potrditve poslan na elektronski naslov: glavna.pi-
sarna@Ljub ljana.si. Izvajalec potrdilo o oddaji prejme 
na elektronski naslov, naveden v vlogi. Potrditev mora 
biti oddana v elektronski sistem najkasneje do vključno 
28. 6. 2021 (velja datum oddaje vloge potrditve izvajanja 
izbranih dejavnosti v elektronski sistem).

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: 
https://www.Ljub ljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-jav-
ne-objave/.

Vlagatelj mora vlogo izpolniti in oddati v elektronski 
sistem (e-Razpis). Razpis je dostopen na: https://razpi-
sisport.Ljub ljana.si/.

Vprašanja v zvezi z javnim pozivom se zastavijo iz-
ključno na elektronski naslov: razpisi.sport@Ljub ljana.si 
najkasneje do 24. 6. 2021. Po tem datumu odgovorov 
na vprašanja ne zagotavljamo.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 620-1/2021 Ob-2300/21
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP) in Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; 
v nadaljevanju ZVKD-1), Odloka o proračunu Mestne 
občine Koper za leto 2021(Uradni list RS, št. 204/20), 
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. 620-1/2021 
z dne 4. 6. 2021, Mestna občina Koper objavlja

javni poziv
za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih 
spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2021

1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 
poziva: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper (v nadaljevanju MOK).

2. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obnove 

nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Ko-
per. Namen poziva je ohranjanje, restavriranje in obna-
vljanje ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov na 
območju Mestne občine Koper ter zagotavljanje njiho-
vega celostnega ohranjanja, vzdrževanja in oživljanja.

Sofinancirani bodo projekti, ki predstavljajo investi-
cijo v obnovo, celostno revitalizacijo spomenika oziroma 
njene posamezne zaključene celote – faze.

3. Upravičenci: na poziv se lahko prijavijo lastniki 
ali upravljavci nepremičnih kulturnih spomenikov, ki iz-
polnjujejo pogoje in kriterije tega javnega poziva. Prija-
vitelji lahko na javni poziv prijavijo le investicije, ki bodo 
realizirane v letu 2021.

4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv lahko oddajo vlogo prijavitelji, ki izpolnju-

jejo osnovne pogoje:
– nepremična kulturna dediščina je vključena v re-

gister kulturne dediščine (EŠD) in se nahaja na območju 
Mestne občine Koper,

– gre za posege v prenovo, obnovo nepremičnih 
kulturnih spomenikov, katera odložitev bi lahko povzro-
čila nadaljnjo škodo,

– projekt je vsebinsko utemeljen, realno ovrednoten 
in finančno uravnotežen,

– prijavitelj ima zagotovljena lastna finančna sred-
stva ali sredstva pridobljena iz drugih virov,

– prijavitelj ima ustrezno tehnično dokumentacijo – 
obvezne priloge,

– projekt mora biti v celoti realiziran v letu 2021.
5. Kriteriji poziva
Investicija ustreza kriterijem, če:
a) je celovita, vsebinsko obrazložena in utemeljena 

po posameznih fazah;
b) je realno ovrednotena in ima uravnoteženo fi-

nančno konstrukcijo;
c) je zagotovljena soudeležba prijavitelja z lastnimi 

ali sredstvi pridobljenimi iz drugih virov;
d) z investicijo se zagotovi varnost in uporabnost 

spomenika oziroma prepreči njegovo nadaljnjo škodo.
Razpoložljiva sredstva se dodelijo prijavljenim pro-

jektom, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije poziva po vr-
stnem redu prispetja popolnih vlog do porabe proračun-
skih sredstev tekočega leta za ta namen.

Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje in kriterije za 
sodelovanje na pozivu. Vloge prijaviteljev, za katere 
bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev in kriterijev, do 
sredstev javnega poziva ne bodo upravičene in bodo 
zavrnjene.

6. Obvezne priloge, ki jih prijavitelj mora priložiti 
k vlogi na javni poziv:

– v celoti izpolnjeni prijavni obrazci, ki so sestavni 
del pozivne dokumentacije (1, 2, 3),

– kulturno varstveno soglasje oziroma mnenje pri-
stojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
(ZVKDS),

– predračun del za prijavljen projekt,
– slikovno gradivo.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za po-

ziv, je 50.000,00 EUR.
Zaprošena vrednost sofinanciranja za posamezno 

vlogo lahko znaša največ 25.000,00 EUR z DDV.
Sredstva so predvidena v proračunu za leto 2021 

in bremenijo proračunsko postavko »2164 Spomeniško 
varstvene akcije«.

8. Koriščenje sredstev
Sredstva se izplačajo upravičencu na podlagi določil 

medsebojne pogodbe po izvedenih delih in po priloženem 
zahtevku z dokazili o plačilu za projekt izveden v obdobju 
1. 1. 2021 do 25. 11. 2021. Skrajni rok za predložitev zah-
tevka za izplačilo sredstev je 25. 11. 2021.

Dodeljena proračunska sredstva iz poziva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2021.

9. Dodatna pojasnila
Oddaja in dopolnitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki 

so sestavni del pozivne dokumentacije in mora vsebova-
ti vse zahtevane podatke in obvezne priloge z dokazili, 
ki so navedena v obrazcu. Vloga je popolna, če vsebuje 
vse obvezne obrazce in priloge, ki jih določa besedilo 
javnega poziva. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo 
prijavitelj po pozivu k dopolnitvi v danem roku dopolni.
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Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 
pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Predmet dopolnitve so 
le obvezne priloge k prijavi. Obrazci poziva 1, 2 in 3 
niso predmet dopolnitve. Vloge morajo dopolniti v roku 
osmih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne 
vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo se dopolnitev 
nanaša in datumom in uro dopolnitve.

10. Rok javnega poziva
Javni poziv je odprt do vključno ponedeljka, 12. 7. 

2021, do 12. ure.
Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo 

prispele do zgoraj navedenega datuma in ure.
Ne glede na način dostave morajo vloge na po-

ziv prispeti najkasneje do ponedeljka, 12. 7. 2021, do 
12. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po 
času prispetja.

Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ozi-
roma oddana na naslov: Mestna občina Koper, Urad za 
družbene dejavnosti, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Prijavitelj lahko vlogo pošlje priporočeno po pošti ali 
odda osebno v zaprti kuverti v sprejemno pisarno Me-
stne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Oddane vloge morajo biti v zaprti kuverti s pripisom: 
»Ne odpiraj – vloga na Javni poziv za sofinanciranje ob-
nove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini 
Koper v letu 2021«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov 
vlagatelja.

V primeru, da posamezni vlagatelj na poziv prijavi 
več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v ločeni 
kuverti.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pozivnimi pogoji in kriteriji javnega poziva.

Prijavitelji lahko dokumentacijo dvignejo v sprejem-
ni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper ali pridobijo na spletni strani Mestne občine Koper 
http://www.koper.si.

11. Obravnava vlog in obvestilo o izidu javnega 
poziva

Župan imenuje strokovno komisijo, ki ocenjuje vlo-
ge po vrstnem redu njihovega prispetja, do porabe pro-
računskih sredstev tekočega leta za ta namen. Vrstni 
red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga 
popolna. Po porabi proračunskih sredstev ostale vloge 
ne bodo obravnavane in bodo zavrnjene.

Mestna občina Koper bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločila in zavrgla vse vloge, ki jih ni 
vložila upravičena oseba, prepozne vloge, nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj ni pravočasno dopolnil.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ka-
terega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v pozivu. 
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Za prepozno vlogo se šteje vloga, ki ni prispela do 
vključno 12. 7. 2021 oziroma tega dne ni bila oddana do 
12. ure v sprejemno pisarno Mestne občine Koper. V pri-
meru pošiljk poslanih priporočeno in sočasno prejetih, 
se vrstni red prejema pošiljk določi glede na uro oddaje 
pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura 
oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega 
dne oddana ob 23.59.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
podatkov in dokazil, ki jih zahtevata besedilo poziva in 
dokumentacija poziva. Za nepopolno se šteje tudi vloga, 
ki je na poziv prispela kot nepopolna in je prijavitelj ne 
dopolni v zahtevanem roku.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih prijavah na prvi stopnji z odločbo odločil 
župan Mestne občine Koper.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni naj-
kasneje v enem mesecu po obravnavi strokovne komisije.

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o so-
financiranju za leto 2021.

Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana 
po izvedbi prijavljenega projekta, podpisani pogodbi in 
po predložitvi popolnega vsebinskega in finančnega po-
ročila s prilogami in dokazili.

12. Ustavitev postopka javnega poziva: župan Me-
stne občine Koper lahko do izdaje odločbe ustavi posto-
pek javnega poziva.

13. Dodatne informacije
Dokumentacija poziva je od dneva te objave do iz-

teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne 
občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainte-
resirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse informacije v zvezi s pozivom dobite na Ura-
du za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-216, Magdalena Škrlj Bura ali na naslovu 
magdalena.skrljbura@koper.si.

Mestna občina Koper
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Št. 101-3/2021-3 Ob-2112/21
Upravna enota Šmarje pri Jelšah sprejme v hrambo 

spremenjena pravila Sindikata kmetijstva in živilske 
industrije Slovenije Atlantic Droga Kolinska d.o.o. 
– Rogaški vrelci, Kidričeva ulica 35, 3250 Rogaška 
Slatina. V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri 
upravni enoti, se pri zapisu pod zaporedno št. 46 vpiše 
sprememba naziva statuta sindikata: Pravila sindikata 
kmetijstva in živilske industrije Slovenije Atlantic Droga 
Kolinska d.o.o. – Rogaški vrelci.

Št. 101-6/2021-5 Ob-2279/21
Statut z nazivom Neodvisni sindikat Slovenije, Po-

družnica TAM Maribor, ki je hranjen v evidenci statutov 
sindikatov pri Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe, 
št. 141-10-075/93-0900-11, izdane 25. 5. 1993 z zapore-
dno številko vpisa 75/93 z dne 24. 5. 1993 z vsemi spre-
membami, odločbo št. 141-10-0003/97-0800-11, izdane 
dne 1. 7. 1997 z zaporedno številko vpisa 3/97, odločbo 
št. 141-22/2003-112, izdane 5. 12. 2003 z zaporedno 
številko vpisa 22/03 z dne 2. 12. 2003 in na podlagi skle-
pa št. 141-20/2004 z zaporedno številko vpisa 19/04, se 
izbriše iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti 
Maribor z dnem 6. 5. 2021.

S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom: NEODVISNI 
SINDIKATI SLOVENIJE, Območni svet Maribor, s se-
dežem Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor.

Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 3/2021 
z dne 6. 5. 2021.

Evidence sindikatov
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 Ob-2301/21
Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena 

Zakona o gospodarskih družbah – 1, samostojni pod-
jetnik VASIĆ LJUBIŠA s.p., Žolgarjeva ulica 20, 2000 
Maribor, matična številka 7039158000, obvešča upnike, 
da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave 
v Uradnem listu RS, prenehal opravljati dejavnost kot 
samostojni podjetnik oziroma pričel s postopki preno-
sa dejavnosti in preoblikovanja sub jekta samostojnega 
podjetnika na družbo z omejeno odgovornostjo, po po-
stopku in na način, kot je opredeljen v ZGD-1.

Vasić Ljubiša s.p.

Objave gospodarskih družb
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 287/2017 Os-2117/21
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom P 287/2017 

z dne 4. 5. 2021 toženima strankama Marii Cristini 
Medos Capozzo in Edi Marii Vivoda, ki se nahajata 
v tujini, v Republiki Sloveniji nimata pooblaščenca in se 
jima ni mogla opraviti vročitev, na podlagi 5. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v nadaljevanju ZPP) postavilo začasnega zastopnika 
odvetnika Roka Muniha, Župančičeva 16, Koper.

Začasni zastopnik bo toženi stranki zastopal v po-
stopku vse do takrat, dokler toženi stranki ali njun po-
oblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, 
da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 5. 2021

I 105/2021 Os-2177/21
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sode-

lavki Vanji Kampl, v izvršilni zadevi upnika Javni šti-
pendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Re-
publike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna 
št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljub ljana, zoper dol-
žnika Marka Hasnoš, EMŠO 1707982500265, Goriška 
ulica 14 (stanovanje št. 28, IV. nadstropje), Maribor, ki ga 
zastopa zak. zast. Logar Dušan – odvetnik, Trg Leona 
Štuklja 5, Maribor, zaradi izterjave nadomestila preživni-
ne s pp, o razrešitvi začasnega zastopnika in postavitvi 
novega začasnega zastopnika dolžniku, izven naroka, 
14. maja 2021, sklenilo:

Sklep opr. št. I 105/2021 z dne 15. 4. 2021 o posta-
vitvi začasnega zastopnika dolžniku se razveljavi.

Dolžniku Marku Hasnoš, Goriška ulica 14, Maribor, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljeva-
nju ZIZ, postavi nov začasni zastopnik, in sicer se postavi 
odvetnika Dušana Logarja, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 2021

I 105/2021 Os-2226/21
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sode-

lavki Vanji Kampl, v izvršilni zadevi upnika Javni šti-
pendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Re-
publike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna 
št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljub ljana, zoper dol-
žnika Marka Hasnoš, EMŠO 1707982500265, Goriška 
ulica 14 (stanovanje št. 28, IV. nadstropje), Maribor, 
zaradi izterjave nadomestila preživnine s pp, o postavitvi 
začasnega zastopnika dolžniku, izven naroka, 15. aprila 
2021, sklenilo:

Objave sodišč

Dolžniku Marku Hasnoš, Goriška ulica 14, Maribor, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadalje-
vanju ZIZ, postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jure 
Ivančič, Ulica Škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 4. 2021

N 2/2021 Os-2216/21
Okrajno sodišče v Trebnjem je v nepravdni posto-

pek predlagatelja Miklavčič Franca, Šentlovrenc 44, Velika 
Loka, ki ga zastopa odvetnik Marko Bregar iz Krškega, 
zoper nasprotna udeleženca: 1. Gorc Jožef, 61 Demorest, 
St. Gatschell, Ontario, Kanada in 2. Gorc Alojz, Banjcroft 
Drive, Sudbury, Ontario, Kanada, zaradi delitve nepremič-
nin v solastnini, nasprotnima udeležencema Gorc Jožefu 
in Gorc Alojzu postavilo začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Alojz 
Bandelj, Gubčeva ulica 9, Trebnje.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna udele-
ženca vse dokler nasprotna udeleženca ali njun po-
oblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 21. 5. 2021

N 3/2021 Os-2225/21
Okrajno sodišče v Trebnjem je v nepravdni po-

stopek predlagatelja Miklavčič Franca, Šentlovrenc 44, 
Velika Loka, ki ga zastopa odvetnik Marko Bregar iz 
Krškega, zoper nasprotna udeleženca: 1. Gorc Jožef, 
61 Demorest, St. Gatschell, Ontario, Kanada in 2. Gorc 
Alojz, Banjcroft Drive, Sudbury, Ontario, Kanada ter Ana 
Gorišek, Mali Videm 11, Velika Loka, zaradi delitve ne-
premičnin v solastnini, nasprotnima udeležencema Gorc 
Jožefu in Gorc Alojzu postavilo začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Alojz 
Bandelj, Gubčeva ulica 9, Trebnje.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna udele-
ženca vse dokler nasprotna udeleženca ali njun po-
oblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 24. 5. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 134/2021 Os-2233/21
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Dragoslavu Knafelcu, sinu Karla, 
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rojenemu 13. 2. 1957, državljanu Republike Slovenije, 
samskemu, umrlemu 5. 1. 2021, nazadnje stanujočemu 
Novi trg 16, Celje.

Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke, 
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugoto-
vilo, da zapustnik ni imel dedičev prvega dednega reda 
in drugega dednega reda. Sodišču ni znan krog vseh 
dedičev tretjega dednega reda.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave oklica na oglasni deski sodišča, spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2021

D 144/1955 Os-2119/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Iliju Ljubinič, rojen 19. 3. 1897, poročen, oče 
sedmih otrok, nazadnje stanujoč na naslovu Boldraž 9, 
pošta Metlika, umrl 15. 12. 1942, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Iliju Ljubiniču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali 
pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 5. 2021

D 292/1962 Os-2120/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Petru Ivkovič, rojen 29. 4. 1877, poročen, 
oče petih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Bojanci 11, pošta Vinica, umrl 4. 12. 
1962, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Petru Ivkoviču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 5. 2021

D 25/1966 Os-2121/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojni Ani Vrlinič, rojena 26. 7.1883, vdova, mati dveh 
otrok, državljanka Republike Slovenije, nazadnje sta-
nujoča na naslovu Bojanci 4, pošta Vinica, umrla 25. 1. 
1966, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Ani Vrlinič, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer – Center za socialno delo 
Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 1 leta 
od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 5. 2021

D 301/2016 Os-2122/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojni Antoniji Vujčić, rojena 15. 4. 1898, vdova, mati 
treh otrok, nazadnje stanujoča na naslovu Cesta brat-
stva in enotnosti 95, Metlika, umrla 23. 5. 1981, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivata se neznano kje bivajoča dediča prvega 
dednega reda Sanja Ivanković in Mladen Ivanković, da 
se priglasita pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za 
poseben primer – Center za socialno delo Dolenjska 
in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 1 leta od dneva 
objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 5. 2021

D 7/1958 Os-2123/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Francu Skvarča, rojen 30. 9. 1888, vdovec, 
oče enega otroka, državljan Republike Slovenije, naza-
dnje stanujoč na naslovu Vranoviči 20, pošta Gradac, 
umrl 11. 1. 1958, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
drugega in tretjega dednega reda po pokojnem Francu 
Skvarči, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer – Center za socialno delo 
Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 1 leta 
od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 5. 2021

D 80/1955 Os-2124/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Jožefu Kobe, rojen leta 1877, poročen, oče 
osmih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Sodevci 3, pošta Stari trg ob Kolpi, 
umrl 19. 3. 1955, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Jožefu Kobetu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 5. 2021

D 126/2021 Os-2125/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Janezu Kočevar, rojen 18. 1. 1880, poročen, 
državljan Republike Slovenije, nazadnje stanujoč na na-
slovu Maline pri Štrekljevcu 22, pošta Semič, umrl 15. 8. 
1925, izdaja naslednji oklic:
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Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Janezu Kočevarju, da se priglasijo pri tukajšnjem sodi-
šču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za so-
cialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 5. 2021

D 51/1958 Os-2126/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Jožetu Klemenčič, rojen 6. 7. 1876, vdovec, 
brez otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje sta-
nujoč na naslovu Maline pri Štrekljevcu 2, pošta Semič, 
umrl 24. 1. 1958, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Jožetu Klemenčiču, da se priglasijo pri tukajšnjem so-
dišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za 
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 5. 2021

D 118/1962 Os-2127/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Janezu Ivec, rojen 2. 12. 1911, poročen, 
oče treh otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Sodji vrh 7, pošta Semič, umrl 1. 3. 
1944, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Janezu Ivcu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali 
pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno 
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 5. 2021

D 15/2021 Os-2023/21
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku za-

puščinski postopek po pok. Ugolini Štifanić, rojeni Riba-
rić, hčeri Viktorja Ribarića, Župančičeva ulica 2, 6250 
Ilirska Bistrica, vdovi, slovenski državljanki, ki je umrla 
10. 12. 2020.

Po doslej zbranih podatkih je bila zapustnica hči 
Viktorja Ribarića in je bila rojena v Puli, Republika Hrva-
ška. Sodišče z drugimi podatki, kot tudi s podatki o de-
dičih, ne razpolaga.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 21. 4. 2021

D 17/2021 Os-2074/21
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. osebi z imenom Ivan Ujčič, pok. 
Mihaela, z zadnjim znanim prebivališčem Veliko Brdo 44, 
6250 Ilirska Bistrica, roj. 22. 5. 1880, ki je bil razglašen za 
mrtvega in kot datum smrti določen 23. 5. 1950.

Po doslej zbranih podatkih je bil zapustnik rojen 
v Velikem Brdu št. 30/44, očetu Mihaelu Ujčiču in materi 
Heleni Ujčič, rojeni Stopar. Sodišče z drugimi podatki 
ne razpolaga. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se prigla-
sijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 5. 2021

D 64/2019 Os-2103/21
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 64/2019 po pok. 
Nikolaji Zlati Ursu Dujmovič, roj. Ursu, upokojenki, Pre-
šernova ulica 5, 6250 Ilirska Bistrica, roj. 12. 1. 1933, 
državljanki Republike Slovenije, ki je umrla 28. 1. 2019, 
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi 
drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja naslednji oklic neznanim upnikom.

Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri 
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD, in sicer če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki za zapustničine dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 5. 2021

D 59/2018 Os-2213/21
Zapuščinska zadeva; po pok. Mihaelu Hrvatinu, 

sinu Mihaela, vnuku Mateja, z zadnjim znanim bivali-
ščem v Hrvatinih, ki je bil razglašen za mrtvega s skle-
pom naslovnega sodišča opr. št. N 60/2016 z dne 2. 12. 
2016 in določenim datumom smrti 31. 8. 1932.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

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

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2021
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D 54/2018 Os-2215/21
Zapuščinska zadeva; po pok. Andreju Hrvatinu, 

sinu Mihaela, vnuku Mateja, z zadnjim znanim bivali-
ščem v Hrvatinih, ki je bil razglašen za mrtvega s skle-
pom naslovnega sodišča opr. št. N 62/2016 z dne 2. 12. 
2016 in določenim datumom smrti 31. 8. 1932.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

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

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2021

D 77/2020 Os-2172/21
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 

v zapuščinski zadevi po dne 17. 2. 1997 umrli Amaliji 
Humer, roj. Kovač, roj. 13. 5. 1920, nazadnje stanujoči 
Herrenschützing 6, Breitenschützing, Avstrija, izven na-
roka dne 14. 5. 2021, podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči Jožeta Kovača, nazadnje stanujo-
čega v Ameriki in Rezike Kovač, nazadnje stanujoče 
v Beogradu, ki sta bila brat in sestra Amalije Humer, roj. 
Kovač, roj. 13. 5. 1920, nazadnje stanujoči Herrenschüt-
zing 6, Breitenschützing, Avstrija, se pozivajo, da v roku 
1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega 
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice 
do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 5. 2021

D 18/2021 Os-1981/21
V zapuščinski zadevi po pokojnem Venčeslavu 

Čučku, sinu Jakoba, rojenem 2. 9. 1947, državljanu 
Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Gubčeva 
ulica 5, Lenart v Slovenskih goricah, umrlem dne 29. 12. 
2020, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-

met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 4. 2021

I D 1368/2020 Os-2012/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru po dne 28. 5. 2020 umrlem Šotner 
Marjanu, roj. 23. 8. 1973, drž. RS, samskem, nazadnje 
stan. Ulica bratov Greifov 9, Maribor, pridejo v poštev kot 
dediči po zapustniku dediči II. oziroma III. reda neznanih 
imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. oziroma III. reda 
neznanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakon 
o dedovanju.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2021

D 194/2019 Os-2146/21

V zapuščinski zadevi po pok. Vidi Baltič, roj. Gulič, 
roj. 13. 8. 1881, umrla 16. 1. 1959, z zadnjim bivališčem 
v Brestrenici na Vardarju, Republika Severna Makedoni-
ja, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na pod-
lagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju 
(ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Zapuščina brez dedičev po pokojni bo prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso 
stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

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

Po 142.b členu ZD lahko upnik zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine 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: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 4. 2021

Oklici pogrešanih

N 26/2021-9 Os-2167/21
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni za-

devi predlagateljice Anite Vidmar Slana, Močvirje 18b, 
Bučka, ki jo zastopa Škerlj, odvetniška pisarna, d.o.o. iz 
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Novega mesta, zoper nasprotnega udeleženca Franca 
Žnidaršič, Laze 12 (Močvirje), Škocjan, roj. 18. 8. 1874, 
ki ga zastopa skrbnica za posebni primer odvetnica 
Vanja Panjan, Dalmatinova ulica 1, Novo mesto, zaradi 
razglasitve pogrešanega za mrtvega, izdaja naslednji 
oklic:

Poziva se Franc Žnidaršič, nazadnje stanujoč 
Laze 12 (Močvirje), Škocjan, roj. 18. 8. 1874, da se pri-
glasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben 
primer, odvetnici Vanji Panjan iz Novega mesta, v roku 
treh mesecev od dneva objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 5. 2021

N 73/2020 Os-2188/21
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 

postopek po predlogu predlagateljice Republike Slo-
venije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, Fer-
rarska ulica 5/b, Koper, zaradi razglasitve nasprotne 
udeleženke Albine Bole, neznanega bivališča, ki jo za-
stopa skrbnik za poseben primer Miha Matijevič, odve-
tnik v Sežani, za mrtvo.

Pogrešana Albina Bole je bila rojena 11. 8. 1927 
v Dobravljah št. 24, kot hčerka Franca Bole in Marije, 
roj. Orel, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot solastnica 
nepremičnin v katastrski občini Avber. Po podatkih, s ka-
terimi razpolaga sodišče, je bila že leta 1967 neznanega 
bivališča.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse ostale, ki 
bi karkoli vedeli o njej in njenem življenju, zlasti smrti, pa 
da v roku treh mesecev od objave tega oklica to sporoči-
jo Okrajnemu sodišču v Sežani, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 5. 2021

N 13/2021 Os-2223/21
Okrajno sodišče v Trebnjem v nepravdni zade-

vi predlagatelja Franca Miklavčič, Šentlovrenc 44, Velika 
Loka, ki ga zastopa Marko Bregar, odvetnik v Krškem, 
zoper nasprotna udeleženca: 1. Jožef Gorc, roj. 27. 1. 
1913, 61 Demorest, St. Gatschell, Ontario, Kanada in 
2. Alojz Gorc, roj. 30. 9. 1906, Banjcroft Drive, Sudbury, 
Ontario, Kanada, ki ju zastopa skrbnik za poseben pri-
mer odvetnik Alojz Bandelj, zaradi razglasitve pogreša-
nih za mrtva, izdaja naslednji oklic:

Pozivata se Jožef Gorc in Alojz Gorc, da se prigla-
sita pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben 
primer odvetniku Alojzu Bandlju, v roku treh mesecev od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 24. 5. 2021
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Spričevala preklicujejo

Ljubešek Metka, Prečna pot 19, Prelog, Domžale, 
diplomo, št. 93/94-95, izdano na ime Metka Golob, izda-
la Univerza v Ljub ljani, Filozofska fakulteta, leta 1995. 
gnp-343156

Drugo preklicujejo

Alihodžić Eldin, ŠC Celje, Pot na Lavo 22, Ce-
lje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. 5820.009.3.1-02-2008-06645, izdajatelj Šolski cen-
ter Celje, leto izdaje 2008. gnr-343129

BENITRANS, BENJAMIN OČKO S.P., Dol-
nje Brezovo 19D, Blanca, potrdilo za voznika, 
št. 008477/AD57-3-3805/2011, izdano na ime Ka-
čavenda Milorad, veljavnost od 19. 9. 2011 do 8. 2. 
2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnc-343144

BENITRANS, BENJAMIN OČKO S.P., Dol-
nje Brezovo 19D, Blanca, potrdilo za voznika, 
št. 008477/AD57-4-4199/2010, izdano na ime Kača-
venda Milorad, veljavnost od 16. 9. 2010 do 21. 9. 
2011, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnb-343145

BENITRANS, BENJAMIN OČKO S.P., Dol-
nje Brezovo 19D, Blanca, potrdilo za voznika, 
št. 012264/SŠD57-2-3166/2014, izdano na ime Ka-
čavenda Milorad, veljavnost od 22. 7. 2014 do 9. 2. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnz-343146

Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, 
potrdilo za voznika, št. 014500/SŠD13-2-6033/2017, 
izdano na ime Igrić Dragan, veljavnost od 12. 10. 2017 
do 12. 10. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gny-343147

Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, 
potrdilo za voznika, št. 014500/SŠD13-2-2437/2019, 
izdano na ime Jagodić Ljiljana, veljavnost od 18. 4. 
2019 do 7. 12. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. gnx-343148

Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, 
potrdilo za voznika, št. 014500/AD13-2-8150/2017, iz-
dano na ime Kuduzović Adrian, veljavnost od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnw-343149

Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, 
potrdilo za voznika, št. 014500/BGD13-15-5349/2016, 
izdano na ime Mizynets Andrii, veljavnost od 5. 1. 2017 
do 1. 9. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnv-343150

Habjan Tomaž, Zagrad 104, Celje, certifikat NPK, 
št. 10326421-006-2014-737-73732, izdajatelj KGZS, 
leto izdaje 2014. gnp-343131

INALBEA REAL ESTATE d.o.o., Poklukarjeva 
ulica 61, Ljub ljana, izkaznico nepremičninskega po-
srednika, št. 0207402043, izdano na ime Zarja Beden-
čič Mavec, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. 
gnd-343143

Preklici

Jerin Daniela, Čolnišče 63, Zagorje ob Savi, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500046972000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnq-343155

KS Logistik d.o.o., Ljub ljanska cesta 35, Šentjur, 
izvod licence, št. GE010104/05385/031, za vozilo 
Mercedes Benz, reg. št. CE-EK-143, veljavnost 18. 9. 
2023. gni-343138

KS Logistik d.o.o., Ljub ljanska cesta 35, Šentjur, 
izvod licence, št. GE010104/05385/021, za vozilo Re-
nault, reg. št. CE-KV-431, veljavnost do 18. 9. 2023. 
gnh-343139

KS Logistik d.o.o., Ljub ljanska cesta 35, Šentjur, 
izvod licence, št. GE010104/05385/043, za vozilo Mer-
cedes Benz, reg. št. CE-VA-865, veljavnost do 18. 9. 
2023. gng-343140

KS Logistik d.o.o., Ljub ljanska cesta 35, Šentjur, 
izvod licence, št. GE010104/05385/024, za vozilo Sca-
nia, reg. št. CE-RH-322, veljavnost do 18. 9. 2023. 
gnf-343141

MITRAŠEVIĆ d.o.o., Obrežje 79, Jesenice na Do-
lenjskem, dovolilnico, št. 02309, oznaka države 070, 
država BIH. gnm-343134

MITRAŠEVIĆ d.o.o., Obrežje 79, Jesenice na Do-
lenjskem, dovolilnico, št. 00603, oznaka države 070, 
država BIH. gnl-343135

MITRAŠEVIĆ d.o.o., Obrežje 79, Jesenice na Do-
lenjskem, dovolilnico, št. 02308, oznaka države 070, 
država BIH. gnk-343136

MITRAŠEVIĆ d.o.o., Obrežje 79, Jesenice na Do-
lenjskem, dovolilnico, št. 00606, oznaka države 070, 
država BIH. gnj-343137

Pro Logistic d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub ljana, 
potrdilo za voznika, št. 53364, izdano na ime Očo-
veji Saša, veljavnost od 23. 12. 2019 do 1. 9. 2021, 
izdajatelj Gospodarska zbornica, leto izdaje 2019. 
gnn-343158

Pro Logistic d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub ljana, 
potrdilo za voznika, št. 65876, izdano na ime Dragan 
Vasić, veljavnost od 25. 1. 2021 do 23. 12. 2021, 
izdajatelj Gospodarska zbornica, leto izdaje 2021. 
gnm-343159

STANKO GRGIČ S.P., Zajčeva cesta 5, Komen-
da, izvod licence, št. 014056/001, za vozilo MAN, reg. 
št. LJ JO-31P, veljavnost do 15. 2. 2023. gnu-343151

STANKO GRGIČ S.P., Zajčeva cesta 5, Komen-
da, izvod licence, št. 014056/002, za vozilo Iveco, reg. 
št. LJ CJ-664, veljavnost do 15. 2. 2023. gnt-343152

STANKO GRGIČ S.P., Zajčeva cesta 5, Komen-
da, izvod licence, št. 014056/003, za vozilo MAN, reg. 
št. LJ 027-FR, veljavnost do 15. 2. 2023. gns-343153

STANKO GRGIČ S.P., Zajčeva cesta 5, Komen-
da, izvod licence, št. 014056/004, za vozilo MAN, reg. 
št. LJ 27-ZEZ, veljavnost do 15. 2. 2023. gnr-343154

Škof Marko, Vaše 6, Medvode, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500003208012, izdal Cetis Ce-
lje d.d. gno-343132

Šprah Edvard, Boračeva 46b, Radenci, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500033841001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnn-343133

Šraj Simona, Mariborska c. 83, Orehova vas, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500056141000, izdal 
Cetis Celje d.d. gno-343157
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TEHNOŠPED d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 10705000512350, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Mićo Zgonjanin. gne-343142

Tola Ethem, Obrtna ulica 9, Izola – Isola, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/2606, 
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. 
gnq-343130
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