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Javni razpisi
Št. 4301-45/2020/171-027401587

Ob-2865/21

Sprememba
Na podlagi Sklepa o podaljšanju odprtja in novem
roku za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje
energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih
2021, 2022 in 2023« (oznaka: JOB_2021) v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 4. prednostne
osi »Trajnostna raba in pro
izvodnja energije in pametna omrežja«, 4.1. prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov
v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in
v stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«,
št. 4301-45/2020/171-027401587 z dne 25. 8. 2021,
objavljamo Podaljšanje odprtja in nov rok za oddajo
vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske
prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in
2023« (oznaka: JOB_2021).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija,
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-70.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje energetske
prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in
2023 (oznaka: JOB_2021), objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 152/20, se v prvem odstavku točke »7.3 Oddaja
vloge« besedilo »Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 22. 11. 2021« nadomesti
z besedilom »Javni razpis bo odprt do porabe sredstev
oziroma najkasneje do 31. 1. 2022«.
V drugem odstavku te iste točke se besedilo »Prvi
rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 23. 11. 2020, drugi rok je 22. 2. 2021, tretji
rok je 17. 5. 2021, četrti rok je 20. 9. 2021 in skrajni rok
je 22. 11. 2021« nadomesti z besedilom »Prvi rok za
oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 23. 11. 2020, drugi rok je 22. 2. 2021, tretji rok je
17. 5. 2021, četrti rok je 20. 9. 2021, peti rok je 22. 11.
2021 in skrajni rok je 31. 1. 2022«.
V četrtem odstavku te iste točke se besedilo »Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena
v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 23. 11. 2020 (prvi rok), 22. 2. 2021 (drugi rok),
17. 5. 2021 (tretji rok), 20. 9. 2021 (četrti rok) oziroma
najkasneje do 22. 11. 2021 (skrajni rok)« nadomesti
z besedilom »Vloga se šteje za pravočasno, če bo
osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana
priporočeno po pošti do 23. 11. 2020 (prvi rok), 22. 2.
2021 (drugi rok), 17. 5. 2021 (tretji rok), 20. 9. 2021 (če-

trti rok), 22. 11. 2021 (peti rok) oziroma najkasneje do
31. 1. 2022 (skrajni rok)«.
Ministrstvo za infrastrukturo
Ob-2838/21
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo Spodbude
za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU), ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z dne 18. 6. 2021,
Ob-2368/21.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega razpisa:
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
V kateri se prvi odstavek dopolni, in sicer:
V primeru, da je oddanih vlog na prijavni rok več kot
250, se rok obravnave sorazmerno podaljša.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2857/21
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
dopolnitev javnega razpisa
»Natečaj za podelitev finančnih spodbud
za najboljši poslovni model in
njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«
Št. 302-1-0/2021/2, z dne 15. 1. 2021
V Javnem razpisu »Natečaj za podelitev finančnih
spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021« se spremeni:
– v točki 3.2. Predmet javnega natečaja
Predmet razpisa je izbor do največ 100 najboljših
poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale
na enakem razpisu v letu 2021.
– v točki 4. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki
so v letu 2020 in 2021 registrirale svoje podjetje (d.o.o.
ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje
ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga bo v letu 2021 organiziralo pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje
Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT
Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska,
SPOT Svetovanje Savinjska) ter so se s svojo pred-
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stavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100
najbolje ocenjenih.
– v točki 7. Merila za ocenjevanje vlog
Postopek poteka dvostopenjsko. Najprej komisija
oceni prispele vloge po navedenih merilih za ocenjevanje in jih razvrsti po številu doseženih točk. Prijavitelji
100 vlog, ki bodo v okviru ocenjevanja na 1. stopnji
dosegle višje število točk, bodo povabljeni na osebne predstavitve poslovnega modela in idej pred komisijo, ki bo izvedla ocenjevanje 100 vlog na 2. stopnji. Po
osebnih predstavitvah bo komisija s finančno spodbudo
nagradila največ 100 najboljših idej na podlagi njihovih
osebnih predstavitev, kjer se bo ocenjevala izvirnost in
prepričljivost predstavljenega poslovnega modela. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo povabljene na osebno predstavitev, se zaradi prenizkega števila doseženih točk na
1. stopnji ocenjevanja, zavrne.
– v točki 8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije,
PP 0207 – spodbujanje ženskega podjetništva, za leto
2021.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Št. 360-1/2021-8

Ob-2849/21
Popravek

Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani, objavlja popravek javnega razpisa za
podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega
pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti
Občine Brezovica, na način, da se spremeni datum roka
za oddajo prijav in datum odpiranja prijav:
1) Končni rok za prejem prijav je 20. 9. 2021 do
10. ure.
2) Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, dne 20. 9. 2021 ob 10.05.
Ostala določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
Občina Brezovica
Št. 4300-25/2021-1

Ob-2836/21

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomor-

stvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU)
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013),
drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom)
2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo
za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU)
št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013,
(EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU)
št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in
Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018,
str. 1), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020
in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj
naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS,
št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in
67/18), Partnerskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2.
2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, različica 4.1, z dne 11. 12. 2018,
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr., 25/17 – Zvaj in 123/21, v nadaljnjem
besedilu: ZOFVI), Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in
64/15), Odločitve o podpori št. 10-1/3/MIZŠ/0 za program »Učim se biti učitelj« (št. 3032-42/2019/10, dne
19. 6. 2019), Sklepa o pripojitvi javnega zavoda »Šola
za ravnatelje« k javnemu zavodu »Zavod Republike
Slovenije za šolstvo« št. 01403-18/2021/4 z dne 15. 6.
2021, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska
cesta 28, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje projektov
v okviru programa »Učim se biti učitelj«
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZRSŠ).
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2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
2.1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj (v nadaljevanju: javni razpis) kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz
Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo).
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1. »Izboljšanje enakega dostopa do
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri
formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne
sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3. »Spodbujanje prožnih
oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega
sistema«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev skladno s specifičnim ciljem 10.1.3
»Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh
ravneh izobraževalnega sistema«. Z javnim razpisom se
spodbuja zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja
in usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje
in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki ob podpori
tima za uvajanje preko zaposlitve z načrtovanim, organiziranim in strokovno vodenim praktičnim usposabljanjem uvajali v samostojno vzgojno-izobraževalno delo
v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
Z javnim razpisom se spodbuja krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev
začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih
delovnih mestih: učitelj začetnik brez naziva, vzgojitelj
začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez
naziva (v nadaljevanju: učitelj začetnik), ki iščejo prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede
na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo
ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu
izpitu. Učitelj začetnik bo svoje naloge izvajal ob podpori
tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega učitelja in učitelja začetnika (v nadaljevanju: tim za
uvajanje).
2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno
usmerjena identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in
vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika ter krepitev
kompetenc učitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz izobraževanja v poklic oziroma
zaposlitev.
Aktivnosti javnega razpisa bodo namenjene zagotavljanju ustreznega učnega okolja kot izhodišča
za ustvarjanje optimalno odzivnega in interaktivnega
sodelovanja med vsemi deležniki ter krepitvi potrebnih
kompetenc učiteljev začetnikov, ki imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu, glede na smer in stopnjo izobrazbe, kot jo predpisuje ZOFVI in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi.
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Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne
izkušnje, ki so potrebne za pridobitev poklicne kvalifikacije in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi
določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu
s področja vzgoje in izobraževanja ob podpori tima
za uvajanje.
2.3. Cilj javnega razpisa
Z namenom spodbujanja prožnih oblik učenja, krepitve kompetenc strokovnih delavcev in s tem prispevanja k razvijanju kompetenc šolajočih je cilj javnega
razpisa vključitev in usposabljanje 50 timov za uvajanje, pri čemer se 50 učiteljem začetnikom zagotovi
učinkovito uvajalno obdobje, ki temelji na mentorstvu
in timskem pristopu. V okviru posameznega projekta
bo posamezni učitelj začetnik zaposlen na projektnem
delovnem mestu za obdobje šestih mesecev za polni
delovni čas, in sicer v času od 1. 1. 2022 do 30. 6.
2022. Projekti prijaviteljev, ki bodo v okviru javnega razpisa izbrani, se bodo izvajali v naslednjih vzgojno-izo
braževalnih zavodih:
– vrtcih,
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih oziroma
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami,
in sicer v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programih
za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim
pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za
katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih
programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno
zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
V okviru javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki bodo učitelju
začetniku ob identifikaciji, aktivaciji, usposabljanju in
vodenju tima za uvajanje zagotavljali možnost krepitve
kompetenc za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.
Posamezni izbrani vzgojno-izobraževalni zavod bo
z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na
razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje šestih mesecev.
Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno
vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo,
nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo
učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve
uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog
ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti.
Učitelj začetnik ob podpori tima za uvajanje krepi kompetence na treh ključnih področjih, tj. profesionalnem,
socialnem in osebnem področju.
2.4. Regija izvajanja
Projekti se bodo izvajali v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijski
regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS),
ob upoštevanju lokacije izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem posameznega prijavitelja.
Način delitve sredstev po regijah je 56 % za KRVS
in 44 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na
razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med
kohezijskima regijama.
2.5. Ciljna skupina
Ciljna skupina javnega razpisa so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja,
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srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih, ki bodo
vključeni v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, t. i. člani tima za
uvajanje. V okviru posameznega projekta so to tri osebe: ravnatelj, izkušeni učitelj in učitelj začetnik.
2.6. Rezultati
V obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 je predvideno delovanje in usposabljanje 50 timov za uvajanje,
ki vključujejo učitelja začetnika, ravnatelja in izkušenega učitelja. Posamezni tim za uvajanje bo po zaključku
šestmesečnega obdobja pripravil poročilo o uvajalnem
obdobju. ZRSŠ bo izbranim izvajalcem zagotavljal podporo in koordiniral aktivnosti.
Skladno z Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP
v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: navodila ministrstva) bo ZRSŠ spremljal skupne kazalnike
učinka z zbiranjem informacij o udeležencih ob vključitvi
v projekt, v obdobju do 4 tedne po zaključku sodelovanja
na projektu in po 6 mesecih po zaključku sodelovanja na
projektu. Hkrati bo ZRSŠ pridobival podatke od različnih
vključenih ciljnih skupin, ki tvorijo time za uvajanje, tj.
ravnateljev, učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev. Delovanje timov za uvajanje bo ZRSŠ spremljal z različnimi
orodji (npr. anketni vprašalnik, intervju, fokusna skupina).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Pogoji za prijavo
3.1.1. Pogoji, vezani na prijavitelja
Vzgojno-izobraževalni zavod kot prijavitelj mora za
kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje
pogoje, s katerimi izkazuje ustreznost ter sposobnost
za izvedbo operacije:

1

2

3

4

Pogoji
je vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali
šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih
javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske
otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega
vzgojnega programa za dijaške domove, javnoveljavnega programa
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
programa s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programa
za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem
pristojnega strokovnega sveta,
za stroške, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa
vzgojno-izobraževalni zavod ni pridobil in ne bo pridobil ter ni v postopku
pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov, tj. iz evropskega, državnega
ali občinskega proračuna,
na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, najkasneje
pa na dan oddaje vloge izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki
jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih
zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več (šteje
se, da prijavitelj ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na
dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
preverjanja) – drugi odstavek 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in
14/18, v nadaljevanju: ZJN-3),
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj,
taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,

Dokazila

– pogoj se bo preveril v uradnih
evidencah ministrstva

– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev, ki je del prijavne vloge

– izjava o poravnanih obveznostih,
ki je del prijavne vloge
– potrdilo Finančne uprave RS
o plačanih obveznostih1

– izjava o nekaznovanosti, ki je del
prijavne vloge
– potrdilo o nekaznovanosti2

1
Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo na podlagi izjave prijavitelja pridobil ZRSŠ
iz uradnih evidenc. V tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
2
Če prijavitelj ne bo predložil Potrdila o nekaznovanosti, ga bo na podlagi izjave prijavitelja pridobil ZRSŠ iz uradnih
evidenc. V tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
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Št.

Pogoji
je pred oddajo vloge na javni razpis (ne glede na izjeme od obveznosti
objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US,
22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A))
v prostorih in na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje RS javno objavil
prosto projektno delovno mesto (z rokom za prijavo kandidatov vsaj tri
delovne dni) učitelja, vzgojitelja oziroma svetovalnega delavca začetnika
v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem
izobraževalnem programu, javnoveljavnem vzgojnem programu za
dijaške domove, javnoveljavnem programu vzgoje in izobraževanja otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami, programu s pridobljeno javno
veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca
s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, ki
ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid
kot izvajalec javnoveljavnih programov, in izvedel izbirni postopek
v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja
zaposlovanja.3
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Dokazila

– dokazilo o objavi
– sklep o izbiri kandidata
– izjava o izpolnjevanju obveznih
pogojev, ki je del prijavne vloge
– dokazila o izobrazbi kandidata

3.1.2. Pogoji, vezani na vsebino vloge:
1
2
3
4

Pogoji
Skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne
osi in prednostne naložbe.
Izkazovanje realne izvedljivosti operacije
v obdobju, za katerega velja podpora.
Izkazovanje ustreznosti ter sposobnosti
prijavitelja.
Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.

Dokazila
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki je del prijavne vloge
– pogoji se bodo preverili v točki 4 prijavne vloge
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki je del prijavne vloge
– pogoji se bodo preverili v točki 4 prijavne vloge
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki je del prijavne vloge
– pogoji se bodo preverili v točki 4 prijavne vloge
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki je del prijavne vloge
– pogoji se bodo preverili v točki 4 prijavne vloge

Vloga na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega
razpisa.
V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi pred
iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja sofinanciranja zaposlitve je prijavitelj, oziroma v tej fazi že
izvajalec, dolžan o tem čim prej pisno obvestiti ZRSŠ.
Nadomestna zaposlitev je možna le s pisnim soglasjem
ZRSŠ in le, če to ni v nasprotju s predmetom, namenom
in ciljem javnega razpisa ter je še znotraj časovnega
in finančnega okvira pogodbe o dodelitvi sredstev za
izvajanje projekta.
Izvajalec mora ZRSŠ seznaniti z objavo nadomestnega prostega projektnega delovnega mesta učitelj
začetnik, in sicer na istem mestu, kjer je objavil prvo
projektno delovno mesto, ter opraviti izbirni postopek.
Nato je dolžan ZRSŠ predložiti vsa dokazila, navedena
v razdelku 5 te točke (dokazilo o objavi, sklep o izbiri kandidata, izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev,
dokazila o izobrazbi kandidata). Po prejemu pisnega
soglasja s strani ZRSŠ, lahko izvajalec zaposli drugo
osebo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa.
Izvajalec bo moral v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil
ali dvojnega financiranja projekta s strani drugih javnih
virov, vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
3.2. Učitelj začetnik
Učitelj začetnik je oseba, ki na dan vključitve v projekt (prvi dan projektne zaposlitve) nima opravljenega
3
Priporočamo, da prijavitelj v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnese odložni pogoj, da se
zaposlitev ustreznega učitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede v primeru, da bo delodajalec na predmetnem
javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim učiteljem začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.
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strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja,
a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega
dela učitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja
v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega
sveta, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in išče
prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj
na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop
k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem
izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08,
38/14 in 64/15). Ustrezen kandidat za učitelja začetnika

Merilo

je tudi, kdor nima pedagoške, pedagoško-andragoške
oziroma specialnopedagoške izobrazbe, če izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega
dela učitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja
v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridob
ljeno javno veljavnostjo oziroma programu s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta,
ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod.
4. Merila za izbor izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje
Formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po
merilih za ocenjevanje.
Postopek ocenjevanja posameznih vlog bo izveden
po naslednjih merilih:

Vrednotenje

1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
Stopnja registrirane brezposelnosti
– 0,00–7,30
glede na občino, v kateri ima
– 7,40–8,30
prijavitelj sedež4
– 8,40–9,30
– 9,40–10,30
– 10,40–12,30
– 12,40 in več
Razvitost občine, v kateri
– 0,00–0,89
ima prijavitelj sedež (merjena
– 0,90–0,97
s koeficientom razvitosti)5
– 0,98–1,03
– 1,04–1,14
– 1,15–1,20
– 1,21 in več
2. KAKOVOST NAČRTA UVAJALNEGA OBDOBJA
Vsebinska celovitost načrta
STROKOVNA PODPORA
uvajalnega obdobja, ki temelji
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje strokovne
na delovanju tima za uvajanje6,
podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočeno
aktivnosti pa so jasno in
pridobivanje zaupanja v rabo temeljnih pedagoških
celovito predstavljene ter temeljijo in kompetenc, še posebej pedagoškega znanja
so usmerjene v tri ključne elemente in spretnosti oziroma VIZ dela. Pri tem je jasno
podpore učitelju začetniku, in sicer: zapisana strategija doseganja te usmeritve, iz katere
strokovno (profesionalno) podporo,
so razvidni elementi inovativnih pristopov (načrt
družbeno (socialno) podporo in
vsebuje aktivnosti, ki so po prisotnosti, načinu in
osebno podporo.
izvedbi drugačne oziroma običajno manj prisotne ter
so utemeljene s pozitivnimi učinki na izvajanje VIZ
dela).
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje strokovne
podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočeno
pridobivanje zaupanja v rabo temeljnih pedagoških
kompetenc, še posebej pedagoškega znanja
in spretnosti oziroma VIZ dela. Pri tem je jasno
zapisana strategija doseganja te usmeritve, niso pa
razvidni elementi inovativnih pristopov (v načrtu niso
navedene aktivnosti, ki so po prisotnosti, načinu in
izvedbi drugačne oziroma običajno manj prisotne
ter utemeljene s pozitivnimi učinki na izvajanje VIZ
dela).

Največje
Točke možno število
točk
12
1
2
3
6
4
5
6
6
5
4
6
3
2
1
12

4

2

4

Na podlagi podatkov Zavoda za zaposlovanje RS za junij 2021.
Na podlagi podatkov Ministrstva za finance za leti 2020 in 2021.
6
Tim za uvajanje mora biti poimensko določen, predmet ocenjevanja pa je le načrt (dopušča se možnost, da se iz utemeljenih razlogov posamezna oseba tima s soglasjem ZRSŠ zamenja).
4
5
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Vrednotenje
Iz opisa aktivnosti ni dovolj jasno razvidno načrtovanje
strokovne podpore tako, da bo učitelju začetniku
omogočeno pridobivanje zaupanja v rabo temeljnih
pedagoških kompetenc, še posebej pedagoškega
znanja in spretnosti oziroma VIZ dela. Prav tako ni
razvidnih elementov inovativnih pristopov (v načrtu
niso navedene aktivnosti, ki so po prisotnosti, načinu
in izvedbi drugačne oziroma običajno manj prisotne ter
utemeljene s pozitivnimi učinki na izvajanje VIZ dela).
SOCIALNA PODPORA
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje socialne
podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočeno, da
postane član učeče se skupnosti, razume in sprejme
norme, običaje, navade in organizacijske strukture, ki
obstajajo znotraj zavoda. Pri tem je jasno zapisana
strategija doseganja te vrste podpore, iz katere so
konkretno razvidni elementi sodelovanja z različnimi
deležniki znotraj in izven zavoda ter vključevanje
v druge aktivnosti delovnega okolja, ki so obvezne
in neobvezne v vsakdanjem VIZ delu (načrt vsebuje
aktivnosti, ki so po prisotnosti, načinu in izvedbi z vidika
sodelovanja obvezujoče in neobvezujoče ter hkrati
utemeljene s pozitivnimi učinki na izvajanje VIZ dela).
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje socialne
podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočeno,
da postane član učeče se skupnosti, razume in
sprejme norme, običaje, navade in organizacijske
strukture, ki obstajajo znotraj zavoda. Pri tem
je jasno zapisana strategija doseganja te vrste
podpore, iz katere pa niso razvidni konkretni elementi
sodelovanja z različnimi deležniki znotraj in izven
zavoda ter vključevanje v druge aktivnosti delovnega
okolja, ki so obvezne in neobvezne v vsakdanjem
VIZ delu (v načrtu niso navedene aktivnosti, ki so po
prisotnosti, načinu in izvedbi z vidika sodelovanja
obvezujoče in neobvezujoče ter hkrati utemeljene
s pozitivnimi učinki na izvajanje VIZ dela).
Iz opisa aktivnosti ni razvidno načrtovanje socialne
podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočeno,
da postane član učeče se skupnosti, razume in
sprejme norme, običaje, navade in organizacijske
strukture, ki obstajajo znotraj zavoda. Pri tem ni
jasno zapisana strategija doseganja te vrste podpore
in niso razvidni konkretni elementi sodelovanja
z različnimi deležniki znotraj in izven zavoda ter
vključevanje v druge aktivnosti delovnega okolja, ki
so obvezne in neobvezne v vsakdanjem VIZ delu (v
načrtu niso navedene aktivnosti, ki so po prisotnosti,
načinu in izvedbi z vidika sodelovanja obvezujoče
in neobvezujoče ter hkrati utemeljene s pozitivnimi
učinki na izvajanje VIZ dela).
OSEBNA PODPORA
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje osebne
podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočen
razvoj identitete in osebnih norm v odnosu do učencev
in kolegov, krepitev občutka pripadnosti, podpore,
pozornosti, krepitev (samo)refleksije in razvoj odnosa
do profesionalnega učenja. Pri tem je jasno zapisana
strategija doseganja te usmeritve, iz katere so razvidni
elementi osebne podpore (načrt vsebuje aktivnosti,
ki po prisotnosti, načinu in izvedbi krepijo (samo)
refleksijo in (samo)evalvacijo v procesu izkustvenega
učenja, skrb za lasten profesionalni razvoj in
profesionalizem, kolegialno podporo in zagotavljajo
varno okolje učitelju začetniku).
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Točke možno število
točk

0

4

2

0

4

4
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Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje osebne
podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočen
razvoj identitete in osebnih norm v odnosu do
učencev in kolegov, krepitev občutka pripadnosti,
podpore, pozornosti, krepitev (samo)refleksije in
razvoj odnosa do profesionalnega učenja, vendar
niso razvidni konkretni elementi osebne podpore
(načrt ne vsebuje konkretnih aktivnosti, ki po
prisotnosti, načinu in izvedbi krepijo (samo)refleksijo
in (samo)evalvacijo v procesu izkustvenega učenja,
skrb za lasten profesionalni razvoj in profesionalizem,
kolegialno podporo in zagotavljajo varno okolje
učitelju začetniku).
Iz opisa aktivnosti ni razvidno načrtovanje osebne
podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočen
razvoj identitete in osebnih norm v odnosu do
učencev in kolegov, krepitev občutka pripadnosti,
podpore, pozornosti, krepitev (samo)refleksije in
razvoj odnosa do profesionalnega učenja. Prav tako
niso razvidni konkretni elementi osebne podpore
(načrt ne vsebuje konkretnih aktivnosti, ki po
prisotnosti, načinu in izvedbi krepijo (samo)refleksijo
in (samo)evalvacijo v procesu izkustvenega učenja,
skrb za lasten profesionalni razvoj in profesionalizem,
kolegialno podporo in zagotavljajo varno okolje
učitelju začetniku).
3. SPODBUJANJE NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STROKOVNIH
DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Število udeležb strokovnih
0 udeležb
delavcev v programih nadaljnjega
Od 1 do 9 udeležb
izobraževanja in usposabljanja
Od 10 do 19 udeležb
v sistemu KATIS7 v obdobju od 1. 1.
Od 20 do 29 udeležb
2020 do 31. 12. 2020. Štejejo le
udeležbe tistih strokovnih delavcev, Od 30 do 39 udeležb
zaposlenih pri prijavitelju, ki so bili na Od 40 do 59 udeležb
izobraževanje prijavljeni s soglasjem Od 60 do 89 udeležb
ravnatelja.8
90 in več udeležb
SKUPNO ŠTEVILO TOČK

Največje
Točke možno število
točk

2

4

0

7
0
1
2
3
4
5
6
7

7

31

Najvišje možno skupno število točk iz vseh sklopov
meril, s katerimi se lahko oceni posamezna vloga, je
31 točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo
z vlogo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski
regiji, in sicer 28 izvajalcev z najvišjim številom točk
v vzhodni kohezijski regiji in 22 izvajalcev, ki bodo zbrali
največje število točk v zahodni kohezijski regiji.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor na zadnje
razpoložljivo mesto v posamezni kohezijski regiji mogoče uvrstiti dve ali več vlog različnih prijaviteljev, bo med
njimi izbran tisti prijavitelj, ki ima sedež v občini z nižjim
koeficientom razvitosti. V primeru, da bi se na zadnje
razpoložljivo mesto uvrstili dve ali več vlog različnih
prijaviteljev, ki imajo sedež v občini z istim koeficientom
7
KATIS je katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS,
št. 33/17). KATIS ponuja programe za izpopolnjevanje izobrazbe, ki so namenjeni pridobivanju novih znanj, usposobljenosti
in kvalifikacij za poučevanje posameznega predmeta oziroma za opravljanje določenega vzgojno-izobraževalnega dela, in
programe kariernega razvoja, ki so prvenstveno namenjeni posodabljanju disciplinarnega oziroma strokovnega znanja v povezavi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo.
8
Na podlagi podatkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pridobljenih na dan, ko se izteče rok za oddajo
vlog za dodelitev sredstev.
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razvitosti, bo med njimi izbrana vloga prijavitelja, ki ima
sedež v občini z višjo registrirano stopnjo brezposelnosti. V primeru, da bi tudi po takem načinu izbire še vedno
bili na zadnje razpoložljivo mesto uvrščeni dve ali več
vlog različnih prijaviteljev, bo izbrana vloga prijavitelja,
ki bo pridobil več točk po merilu spodbujanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju (po merilu številka 3). V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri
odloči po dodatnem kriteriju glede na datum in uro oddaje popolne vloge (prednost ima popolna vloga, ki je
oddana prej, pri čemer se za potrebe dodatnega merila
za čas oddaje šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma če vloga ni bila oddana na pošto
kot priporočena pošiljka, datum in čas, ko je vloga prispela na sedež ZRSŠ). V primeru, da na ta način izbira
še vedno ni možna, se o izbiri odloči na podlagi žreba.
Če se izbrani prijavitelj v roku, določenem s sklepom o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe,
razpisna komisija izbere prijavitelja, ki izpolnjuje vse
pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem
redu.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni
razpis za proračunsko leto 2022 znaša 690.000,00 EUR,
od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posamezni regiji:
– za vzhodno kohezijsko regijo 386.400,00 EUR,
od tega:
– 309.120,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00 %) in
– 77.280,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 303.600,00 EUR,
od tega:
– 242.880,00 EUR s 150045 – PN10.1-Izboljšanje
kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU
(80,00 %) in
– 60.720,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %).
ZRSŠ si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva
sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim izvajalcem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja.
Če se izbrani izvajalec ne strinja s predlogom ZRSŠ, se
šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ZRSŠ, ministrstva in likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva objave
javnega razpisa do 30. 6. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od dneva objave
javnega razpisa do 31. 7. 2022.
Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa
bo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2022.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje
projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj«
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Obrazec za oddajo vloge
– Prijavna vloga na razpis
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– Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje
projekta
– Zahtevek za sofinanciranje izvedbe projekta Učim
se biti učitelj
– Mesečno poročilo
– Kohezijske statistične občine
– Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 s Prilogo 7
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva
EKP v obdobju 2014–2020
– Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah
za junij 2021
– Koeficient razvitosti občin za 2020 in 2021
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce ter dokazila:
– Prijavna vloga na razpis
– Dokazilo o objavi delovnega mesta pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje
– Sklep o izbiri kandidata
– Dokazilo o izobrazbi kandidata
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru bo vloga zavržena.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
(v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških) objavljenimi na spletni strani https://www.
eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-12_
podpisano-1.pdf in navodili ministrstva.
Ministrstvo je dne 29. 3. 2019 sprejelo Metodologijo
za določitev višine standardnega stroška na enoto za
izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj,
št. 5442-327/2018/4. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto predstavljajo neposredni
stroški dela mesečne zaposlitve učitelja začetnika brez
naziva (strošek mesečne plače in drugih povračil stroškov
dela za polni delovni čas učitelja začetnika), strošek dela
izkušenega učitelja (po analogiji izračuna dodatka za
mentorstvo) in posredni stroški, ki bodo nastali izvajalcem
v zvezi z upravljanjem in administracijo projekta. Vrednost
mesečnega stroška za izvedbo posameznega projekta
v okviru programa Učim se biti učitelj je 2.300,00 EUR,
skupna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta v trajanju šestih mesecev pa je 13.800,00 EUR.
Izvajalci bodo strošek uveljavljali pri ZRSŠ na podlagi izstavljenih zahtevkov za sofinanciranje z dokaziloma o nastanku stroška za posamezni mesec, ki sta:
– mesečno poročilo učitelja začetnika, ki ga potrdita
izkušeni učitelj in ravnatelj in
– pogodba o zaposlitvi učitelja začetnika ter morebitne spremembe te pogodbe.
ZRSŠ in posamezni izvajalec bosta s pogodbo
o dodelitvi sredstev za izvajanje projekta podrobneje
dogovorila način uveljavljanja upravičenih stroškov ter
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obseg in dinamiko financiranja projekta na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
11. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in
prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti izvajalci skladno
s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju
javnosti upoštevati 115. in 116. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014
o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja
o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov
obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema
za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223
z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa
upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani ZRSŠ pomeni tudi privolitev v vključitev na sezname, ki bodo javno objavljeni
na podlagi javnega razpisa.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Izvajalec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral izvajalec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju najmanj dveh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji,
ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izvajalec po
končani operaciji pisno obveščen s strani ZRSŠ.
Izvajalec bo skladno s pravili, ki veljajo za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, vzpostavil ločeno računovodsko spremljanje in na ločenem stroškovnem mestu
(računovodski kodi) projekta knjižil le prihodke oziroma
prilive, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in
poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na
stroškovnem mestu (računovodski kodi) projekta.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o projektu nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ZRSŠ, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja,
organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih
nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo izvajalec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate
projekta. Izvajalec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, nadzorni organ pa
lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izvajalec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili
iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ZRSŠ o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani
nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju
projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi
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Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: https://www.
eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-12_
podpisano-1.pdf) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije
v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne
na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja
upravičenih stroškov in izdatkov, izvajalec pa bo dolžan
neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti v skladu s 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Izvajalec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih
možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7.
in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Izvajalec bo moral cilje projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju
kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec
plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki
in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne
in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen
podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija
javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ZRSŠ lahko domneval, da
vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
bo zagotovljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L
št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS)
in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
16. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov projekta
Izvajalec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke projekta skladno s 65. členom
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Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je treba evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali
ustrezni računovodski kodi, zaradi česar je v vsakem
trenutku možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
Če se bodo pri izvajanju projekta ustvarili neto prihodki,
bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projekta, pa
je treba upoštevati že pri zahtevku za sofinanciranje,
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi
zadnjega zahtevka za sofinanciranje. O neto prihodkih,
ki nastajajo med izvajanjem projekta, je ZRSŠ dolžan
poročati sproti, med izvajanjem projekta.
17. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
V okviru tega javnega razpisa je predvidena vključitev 50 timov za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega
obdobja za učitelja začetnika. Tim sestavljajo ravnatelj, en izkušeni učitelj in en učitelj začetnik. Glede na
sestavo tima je določen kazalnik 150 vključenih strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja. Navedeni
kazalnik posredno prispeva k specifičnemu kazalniku rezultata, to je deležu šol, ki so uspešno izvedle strategije
prožnih oblik učenja (85 %).
Učitelj začetnik bo za namen spremljanja in vred
notenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan izpolniti vprašalnik (Priloga 7 navodil ministrstva), izvajalec pa ga
posredovati ZRSŠ.
ZRSŠ bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije ministrstvu zagotavljal podatke o doseganju ciljev
in kazalnikov projekta, vključno s podatki po vprašalniku.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti:
če se ugotovi, da izvajalec ni seznanil ZRSŠ z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne
podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi
jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker
bi lahko vplivali na odločitev ZRSŠ o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine
ali kaznivega dejanja, bo izvajalec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun ZRSŠ
do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je
takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja
projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma
so bila sredstva odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na
transakcijski račun izvajalca do dneva vračila sredstev
v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo
kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izvajalca izgubljeni.
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Posamezni prijavitelj lahko kandidira na javni razpis
z eno vlogo in z enim kandidatom za učitelja začetnika.
To velja tudi za prijavitelje, ki so vzgojno-izobraževalni
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zavodi z več organizacijskimi enotami (morebitna posamezna organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega
subjekta (npr. vrtec pri osnovni šoli ali šola v okviru šolskega centra) ne more biti prijavitelj). Prijavitelj lahko do
izdaje sklepov o (ne)izbiri nadomesti kandidata za učitelja začetnika z drugim kandidatom za učitelja začetnika.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. 10.
2021, do 12. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu
skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu
na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem
z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis
»Učim se biti učitelj««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na
naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000
Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in
elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna
tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
na naslov ZRSŠ.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah oziroma vloge, ki jih vlaga posamezna
organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega subjekta,
se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in
vrnjene prijavitelju.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje direktor ZRSŠ ali
od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu:
komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih
ZRSŠ potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo odpirale predvidoma dne
6. 10. 2021. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotav
lja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi
vsi dokumenti, določeni v 7. točki javnega razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste izvajalce, katerih vloge niso
popolne. Izvajalec v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge in/ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ZRSŠ prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih izvajalci ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo nato preverila izpolnjevanje pogojev iz
3. točke javnega razpisa ter opravila strokovni pregled
popolnih prijav. Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti
izvedbe postopka.
Ob morebitnih nejasnih, netočnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih vloge, bo komisija
prijavitelja pozvala k posredovanju dopolnitve.
Na podlagi meril bo komisija izmed prijaviteljev, ki
bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrala tiste, ki
bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 20. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih
zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu
s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev iz 3. točke razpisa,
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– ki po merilih za izbor vlog iz 4. točke razpisa ne
bodo izbrane,
– ki bodo vsebovale lažne informacije,
– ki bodo vsebovale nejasne, netočne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih vloge in jih izvajalec tudi na poziv komisije ne bo ustrezno dopolnil.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločil direktor
ZRSŠ.
Ocenjevalni postopek in način izbora je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev. Vzorec pogodbe in navodila ministrstva,
ki ju bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju
projekta, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se izbrani prijavitelj v roku 8 dni od prejema
poziva k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev. V tem primeru se nerazdeljena sredstva lahko
dodeli prijavitelju, ki bi na podlagi doseženega števila
točk bil na predlog komisije naslednji upravičen do dodelitve sredstev v okviru iste kohezijske regije v skladu
s tem javnim razpisom.
ZRSŠ si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo
v Uradnem listu RS.
22. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom direktorja ZRSŠ oziroma
pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v osmih dneh od prejema
sklepa o (ne)izboru vložijo pritožbo. Pritožba se vloži pri
Zavodu RS za šolstvo, v njej pa je potrebno natančno
opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje
vlog ne smejo biti predmet pritožbe. O pritožbi zoper
sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb za dodelitev sredstev z izbranimi
prijavitelji.
23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu,
http://solazaravnatelje.si, pod zavihkom Javne objave.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov polona.pecek@solazaravnatelje.si ali vsak delovni
dan pokličete na tel. 041/664-348.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Št. 210009

Ob-2822/21

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 29/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-21-406000 z dne 20. 5. 2021
o financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2021,
objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje programa prostočasne športne
vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas –
jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob
koncih tedna« v letu 2021
1. Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine,
»Hura, prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne
aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021, ki bodo potekali
v naslednjih razpisanih obdobjih:
1. jesenske počitnice (od 23. 10. do 1. 11. 2021)
2. športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna (od
16. 10. 2021 do 14. 11. 2021).
Program v razpisanem obdobju jesenske počitnice
poteka lahko od 23. 10. 2021 do 1. 11. 2021 (v času
10 dni se mora program izvajati 4 dni po 4 ure/dan) ter
v razpisanem obdobju ob koncih tedna od 16. 10. 2021
do 14. 11. 2021 (skupaj 10 dni, od katerih lahko prijavitelj
prijavi najmanj 2 dni oziroma največ 5 dni po 5 ur/dan).
Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti
del rednega programa šole.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni
kader.
3. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti,
ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni
v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in
21/18 – ZNOrg).
4. Javni razpis obsega naslednjo razpisno dokumentacijo:
– Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti
čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti
ob koncih tedna« v letu 2021,
– Navodila za prijavo na Javni razpis,
– Specifikacija Javnega razpisa,
– Razpisni obrazci »Hura, prosti čas – jesenske
počitnice, konci tedna« za leto 2021.
Formalno popolna vloga oddana na Javni razpis
mora vsebovati:
– popolno izpolnjene, podpisane in žigosane razpisne obrazce »Hura, prosti čas – jesenske počitnice in
športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021
(razpisni obrazci od 2.1. do 2.5.). Razpisnih obrazcev ni
dovoljeno spreminjati.
– podroben urnik izvajanja prijavljenega programa
»Hura, prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021, iz katerega
je razvidna vsebina, datum, čas in kraj aktivnosti (točen
naslov) ter imena strokovnih delavcev, ki bodo program
izvajali.
5. Vsebinski pogoji za prijavo programa »Hura,
prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021 in merila za izbor
programa »Hura, prosti čas – jesenske počitnice in
športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021
5.1. Vsebinski pogoji za program »Hura, prosti
čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti
ob koncih tedna« v letu 2021:
– Prijavitelj je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje prijavljenega programa, torej ne nastopa
kot posrednik (razpisni obrazci od 2.1.).
– Prijavljeni program mora izpolnjevati vsebinske zahteve oziroma pogoje razpisnega obdobja za
katerega se prijavlja (št. dni in števila ur izvajanja
programa), ki so določene v razpisni dokumentaciji
(III. Specifikacija Javnega razpisa) za vsako razpisano
obdobje posebej. Prijavljeni programi, ki ne izpolnjujejo vsebinskih pogojev razpisnega obdobja za katerega
se prijavljajo, se izločijo iz postopka izbora. Prijavljeni
programi ne smejo biti del rednega programa šole.
– Skupaj lahko prijavitelj prijavi en program v jesenskih počitnicah in en program ob koncih tedna, ki
se mora izvajati najmanj 2 oziroma največ 5 dni – pri
tem mora za vsak prijavljeni program izpolniti razpi-
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sne obrazce od 2.2. do 2.4. Vsak prijavljeni program
se, v fazi vrednotenja programov, ovrednoti ločeno na
podlagi meril točke 4.2. »Merila za dodelitev sredstev«.
– V kolikor prijavitelj, za isto razpisano obdobje,
prijavi več kot en program, se vsi prijavljeni programi
tega prijavitelja za to razpisano obdobje izločijo iz postopka izbora.
– Prijavitelj mora za izvajanje vsakega prijavljenega programa zagotoviti najmanj 30 % delež finančnih
sredstev celotne vrednosti programa iz drugih virov
(v 30 % se šteje tudi športne površine, ki jih lokalna
skupnost brezplačno odda – upoštevati se morata
javno veljavni cenik za najem za športna društva) v to
pa ne smejo biti všteti prispevki udeležencev (razpisni
obrazec od 2.3.).
– Prijavitelj mora, za vsak prijavljen program, obvezno priložiti potrdilo lokalne skupnosti, v kateri je sedež prijavitelja (razpisni obrazec 2.4.), da je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa – pogoj
in kot neobvezni del, da bo za izvajanje prijavljenega
programa lokalna skupnost zagotovila del sredstev.
Prijavljen program, ki ne izpolnjuje pogoja, se izloči iz
postopka izbora.
– Prijavitelj mora, za vsak prijavljen program, obvezno priložiti podroben urnik izvajanja programa, iz
katerega je razvidna vsebina, datum, čas in kraj aktivnosti (točen naslov) ter imena strokovnih delavcev, ki bodo program izvajali kot prilogo razpisnega
obrazca 2.2.
– Prijavitelj mora za izvajanje prijavljenega programa zagotoviti strokovni kader, ki bo opravljal strokovno delo. Dodatni pogoj za strokovni kader je, da
ima strokovno izobrazbo in/ali ustrezno usposobljenost skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS,
št. 29/17).
– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju prijavljenih
programov upoštevati varnostne ukrepe in normative
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glede števila otrok v skupini skladno z veljavno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole oziroma Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa gimnazijskih oddelkov).
Prav tako se mora držati priporočil, ki jih uradno in tekoče objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje glede
izvajanja dejavnosti z namenom preprečevanja okužb
z virusom SARS-CoV-2.
5.2 Merila za izbor programa »Hura, prosti čas
– jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob
koncih tedna« v letu 2021:
Vse s pravočasno oddanimi, formalno popolnimi
vlogami prijavljene programe, ki izpolnjujejo zahteve iz
prejšnje točke, se uvrsti v fazo vrednotenja programov.
V fazi vrednotenja programov se ugotovi skupno
število prijavljenih programov posameznega razpisanega obdobja in izračuna skupna vrednost prijavljenih
programov za posamezno razpisano obdobje.
V kolikor je, v fazi vrednotenja programov, ugotov
ljeno število z vsemi vlogami prijavljenih programov posameznega razpisanega obdobja nižje od, z razpisno
dokumentacijo, predvidenega števila sofinanciranih
programov posameznega razpisanega obdobja oziroma je izračunana skupna vrednost z vsemi vlogami prijavljenih programov za posamezno razpisano obdobje
nižja, kot je ugotovljena razpoložljiva višina razpisanih
sredstev za posamezno razpisano obdobje, se za te
programe izda sklep o sofinanciranju programa.
V kolikor je, v fazi vrednotenja programov, izračunana skupna vrednost prijavljenih programov za posamezno razpisano obdobje višja, kot je ugotovljena razpoložljiva višina razpisanih sredstev za to razpisano
obdobje, se prijavljene ovrednoti na podlagi spodnjih
meril te točke. Sklep o sofinanciranju se izda za tiste
prijavljene programe v razpisanem obdobju, ki bodo
na podlagi meril iz te točke, zbrali višje število točk.

MERILO
VSEBINSKI KRITERIJI
Širina izvajanja programa
– Število gibalno-športnih vsebin v katere bodo vključeni udeleženci (ena vsebina –
3 točke, več vsebin – 5 točk)
– Izvajanje programa na prostem
– Strokovni kader, ki bo delal v programu (z otroki) (učitelj ŠV – 10 točk, usposobljen
kader – 5 točk)
Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih*
– DA
– NE
Predvideno število udeležencev v programu:
– do 12 otrok
– nad 12 otrok
RAZVOJNA REGIJA
Lokacija izvajanja programa (sedež prijavitelja)**
1. skupina (pomurska, zasavska, primorsko-notranjska)
2. skupina (podravska, koroška, posavska)
3. skupina (goriška, savinjska, obalno-kraška)
4. skupina (gorenjska, jugovzhodna, osrednjeslovenska)
(razpisni obrazec 2.1.)
FINANČNI KRITERIJI
Cena, ki jo plača udeleženec:
– brezplačen program
– plačljiv program
(razpisni obrazec 2.3.)

Št. točk Max št. točk
50
5
15
10

30

10
0

10

5
10

10
20

20
15
10
5
30
15
0

15
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MERILO
Sofinanciranje lokalne skupnosti:
– Sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini najmanj razpisanega zneska
s stani ZŠ RS Planica (razpisni obrazec 2.4.)
– Sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini najmanj 30 % razpisanega
zneska s stani ZŠ RS Planica (razpisni obrazec 2.4.)
– Program ni sofinanciran s strani lokalne skupnosti (razpisni obrazec 2.4.)
SKUPAJ

Št. točk Max št. točk
15
5
0

15

100

*prijavitelj je v predhodno razpisanih obdobjih izvajal program »Hura, prosti čas« na podlagi sklenjene pogodbe
z Zavodom za šport RS Planica.
**kot lokacijo izvajanja prijavljenega programa se upošteva regija v kateri je sedež prijavitelja.

V kolikor sta dva ali več prijavljenih programov razpisnega obdobja ovrednotena z istim najnižjim številom
točk, bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega
prijavljen program je prejel višje število točk pri merilu
»Razvojna regija – lokacija izvajanja programa«.
V kolikor ni mogoče izbrati prijavljenega programa
niti ob uporabi dodatnega podmerila iz prejšnjega odstavka, se zavrne vse prijavljene programe pri katerih je
bilo uporabljeno dodatno podmerilo.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2021 in
je na razpolago za sofinanciranje vsebine navedene
v predmetu javnega razpisa, je 51.490,00 EUR.
Predvidena višina razpisanih sredstev in predvideno število sofinanciranih programov posameznega razpisanega obdobja sta določena s Specifikacijo Javnega
razpisa – razpisana obdobja.
Višek razpisanih sredstev razpisanega obdobja, ki
presega izračunano skupno vrednost prijavljenih programov za to razpisano obdobje iz razloga, da je število
prijavljenih programov za to razpisano obdobje nižje
od predvidenega števila, z razpisno dokumentacijo sofinanciranih programov razpisanega obdobja, se v fazi
vrednotenja programov razporedi med ostala razpisana obdobja (ugotovljena razpoložljiva višina razpisanih
sredstev).
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: naročnik bo sofinanciral le upravičene
stroške nastale v razpisanem obdobju.
8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so
stroški izvedbe projekta – strokovni kader.
Pod pogojem, da se strokovni kader odpove plačilu
iz sredstev predmetnega javnega razpisa (lastnoročno
podpisana izjava) za opravljeno delo pri izvajanju »Hura,
prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021, se prejeta sredstva
lahko porabijo za sofinanciranje drugih stroškov povezanih z izvajanjem programa »Hura, prosti čas – jesenske
počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna«
v letu 2021 (prevoz, vstopnine, nakup drobnega inventarja za izvajanje programa HPČ …).
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi programa in
računi za izplačilo strokovnem kadru.
Naročnik in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja na osnovi prijavljenih in izbranih programov.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

najkasneje do petka, 24. septembra 2021. Vloge, ki ne
bodo oddane pravočasno, bodo s sklepom zavržene.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na
sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000
Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen
z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas
– jesenske počitnice in konci tedna 2021«. Na hrbtni
strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano razpisno dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na
zgoraj predpisani način. Prijavitelj lahko odda samo
eno zapečateno ovojnico. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih razpisnih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano
v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje
vloge ali za založitev vloge.
10. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge v torek,
28. septembra 2021. Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, bo strokovna komisija pozvala
k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 3 dni od
prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme
spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede
na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku
dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj
ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se
s sklepom zavržejo.
Prijavljene programe, za katere je na odpiranju
vlog ugotovljeno, da ne izpolnjujejo z razpisno dokumentacijo postavljenih vsebinskih pogojev za pripravo
prijavljenega programa »Hura, prosti čas – jesenske
počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna«
v letu 2021 (glede števila dni in glede števila ur izvedbe, predpisanega obdobje izvajanja, strokovnega kadra
itd.) ali da je prijavitelj za razpisano obdobje prijavil več
kot en svoj program, se izloči iz postopka izbora in izda
ustrezen sklep.
11. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa predvidoma obveščeni do torka, 12. oktobra 2021. Izbranim
prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih
pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku
8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh naročnika.
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Prijavitelj lahko v roku osmih dni od prejema sklepa
vloži pritožbo pri naročniku. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za
ocenjevanje prijav. Pritožbo naslovi na Zavod za šport
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis Hura, prosti čas
– jesenske počitnice in konci tedna 2021«.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov info@sportmladih.net. Vloga na razpis
mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe
prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za
prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 9. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Št. 410-0021/2021-6

Ob-2820/21

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 7. člena Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja v Občini Komen (Uradni list
RS, št. 82/19, 72/21) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19, 3/21, 97/21)
javni razpis
za subvencioniranje stanovanjskega problema
mladim in mladim družinam v Občini Komen
v letu 2021
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o subvencijah mladim
in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 82/19,
72/21; v nadaljevanju pravilnik), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19, 3/21,
97/21), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev
subvencije mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen. Po tem
razpisu subvencija pripada mladim in mladim družinam
kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi
ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem delu
stavbe (etažna lastnina) na območju Občine Komen.
Subvencija pripada mladim in mladim družinam tudi kot
spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
z nakupom zemljišča namenjenega stanovanjski gradnji,
ki je v lasti Občine Komen.
4. Upravičenci
Do subvencije so upravičeni:
– mladi, ki na dan vložitve popolne vloge še niso
dopolnili 34 let in so samski oziroma so pari brez otrok;
– mlada družina, to je življenjska skupnost staršev
z enim ali več otroki, v kateri nobeden od staršev na dan
vložitve popolne vloge še ni dopolnil 34 let. Kot mlada
družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot
so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in
družinska razmerja.
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5. Razpisni pogoji
Do dodelitve subvencije je upravičen upravičenec,
ki na območju Občine Komen prvič rešuje stanovanjsko
vprašanje z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski
stavbi ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem
delu stavbe (etažna lastnina) in nima v lasti druge stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi
ter upravičenec, ki prvič rešuje stanovanjsko vprašanje
z nakupom zemljišča namenjenega stanovanjski gradnji,
ki je v lasti Občine Komen.
V kolikor upravičenec uveljavlja subvencijo za:
– gradnjo enostanovanjske stavbe ali posamezne
ga stanovanja v večstanovanjski stavbi je pogoj za dodelitev subvencije, da ima vlagatelj ali vsaj eden izmed
vlagateljev, na zemljišču, na katerem je predvidena
gradnja, pravico graditi ter pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje v letu 2020;
– nakup enostanovanjske stavbe ali posameznega
stanovanja v večstanovanjski stavbi je pogoj za dodelitev subvencije, da je vlagatelj ali vsaj eden izmed
vlagateljev zemljiškoknjižni lastnik ali solastnik stavbe
ali stanovanja za katerega se uveljavlja subvencija, ter
da je v letu 2020 vpisal lastništvo stavbe ali stanovanja
v zemljiško knjigo;
– pridobitev lastninske pravice na posameznem
delu stavbe je pogoj za dodelitev subvencije, da je vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev zemljiškoknjižni
lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe za katerega se uveljavlja subvencija, ter da je v letu 2020
vpisal lastništvo posameznega dela stavbe v zemljiško
knjigo;
– nakup zemljišča namenjenega stanovanjski
gradnji, ki je v lasti Občine Komen, je pogoj za dodelitev subvencije, da ima vlagatelj ali vsaj eden izmed
vlagateljev za zemljišče, ki je predmet subvencioniranja, sklenjeno prodajno pogodbo z Občino Komen
v letu 2021.
Do subvencije bodo upravičeni tisti vlagatelji, ki bodo
imeli na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do
Občine Komen, Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka
Komen in Vrtca Sežana ter bodo izpolnjevali še vse ostale
pogoje, določene v pravilniku ter v tem razpisu.
6. Zahteve po pridobitvi subvencije
Upravičenci ne bodo smeli nepremičnine, ki bo
bila predmet subvencioniranja, odtujiti najmanj 5 let po
prejemu subvencije.
Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za nakup enostanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi ali za pridobitev lastninske pravice na
posameznem delu stavbe, bodo morali v roku treh mesecev od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče
na naslovu, kjer nepremičnina leži.
Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za grad
njo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, bodo morali v roku petih
let od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na
naslovu, kjer nepremičnina leži.
Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za nakup zemljišča v lasti Občine Komen, ne bodo smeli
zemljišča odtujiti najmanj 7 let po prejemu subvencije
ter bodo morali v 7 letih po prejemu subvencije prijaviti
stalno prebivališče na naslovu, kjer zemljišče leži.
V kolikor bo upravičenec mlada družina, bodo morali vsi člani družine prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer nepremičnina leži.
7. Višina subvencije
Višina subvencije za posameznega upravičenca
v primeru gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe
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oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski
stavbi znaša do največ 5.500,00 EUR.
Poleg subvencije iz prvega odstavka tega člena se
upravičencu dodeli še:
– do največ 1.000,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo
enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja
v večstanovanjski stavbi na kulturno varstvenem območju;
– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
– en otrok do največ 500,00 EUR,
– dva otroka do največ 700,00 EUR,
– trije otroci ali več do največ 1.000,00 EUR.
Višina subvencije za posameznega upravičenca
v primeru pridobitve lastninske pravice na posameznem
delu stavbe znaša do največ 500,00 EUR.
Višina subvencije za posameznega upravičenca
v primeru nakupa zemljišča v lasti Občine Komen znaša
do največ 1/3 kupnine za m2 zemljišča.
Subvencija se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna
komisija ugotovi, da sredstva ne zadoščajo za dodelitev
vsem upravičencem, se sredstva proporcionalno razdelijo med vse upravičence.
8. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2021 na proračunski postavki 160530 'Subvencije za prvo reševanje stanovanjskega problema'
v višini 55.000 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porab
ljena do 31. 12. 2021.

9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je
15. 10. 2021.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za prijavo na javni razpis,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
v celoti izpolnjene in podpisane predpisane obrazce
z vsemi obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem
času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena
na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj –
vloga za subvencioniranje stanovanjskega problema«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine
Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo,
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 –
ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso
v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun
Občine Komen, št. SI56 0124 9449 0309 166, koda
namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002.
Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah
21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi
pogoji razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija
odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka.

Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so
bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili
v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni
vložil upravičen vlagatelj.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi odločbe bo
občina sklenila z upravičencem pogodbo, s katero se
uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si, v času
uradnih ur.
Občina Komen
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Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni
občini Koper (Uradni list RS, št. 50/12) ter sklepa župana št. 341-1/2021 z dne 25. 8. 2021, v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20
in 97/20 – popr.) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper
za leto 2021
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih,
katerih lovna površina leži na območju Mestne občine
Koper, za leto 2021.
Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi:
1. Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna
košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in
vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega
vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega
drevja in grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za
divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in
umetnih dupel.
2. Biotehnični ukrepi, kot so:
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri
opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev
in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih ter zaščitnih sredstev za preprečevanje škod na kmetijskih
površinah,
– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad
na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
4. Izobraževalni in promocijski ukrepi, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi
z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti,
razstave, brošure, srečanja in podobno).
5. Drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skladu
s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave,
varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska
družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se
nahaja na območju Mestne občine Koper,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vlagatelj mora
z verodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2021 izvajal aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet
sofinanciranja, ki so finančno ovrednoteni najmanj v višini 50 % vplačanih koncesijskih dajatev. Vlagatelji, ki
izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev
glede na delež plačane koncesijske dajatve za preteklo
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leto. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek
porazdeli med izbrane prijavitelje proporcionalno glede
na delež lovne površine lovišča, ki leži v občini.
4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev za
leto 2021 znaša 5.815,06 eur.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji prijave,
– Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– Postopek za dodelitev sredstev,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila prijaviteljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Merila za dodelitev sredstev,
– Obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjevanju pogojev ter obrazec izvedenih ukrepov gospodarjenja z divjadjo).
Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Prijavitelji lahko oddajo prijave v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, v času uradnih ur ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
in sicer najkasneje do vključno 24. 9. 2021 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici
z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji
strani ovojnice: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis –
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za
leto 2021 – št. 341-1/2021«.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge
bodo zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje
vlog bo izvedeno v prostorih Mestne občine Koper
v roku petih dni od dneva zaključka razpisa. Odpiranje
vlog ni javno.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka tega javnega razpisa na spletnih straneh Mestne občine Koper (http://www.koper.si) ali v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
9. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo
prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 8 dni od dneva odločitve komisije. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom
so na voljo na sedežu Mestne občine Koper, Urad za
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. 05/66-46-256 –
kontaktna oseba Jasna Cupin.
Mestna občina Koper
Št. 302-2/2021

Ob-2848/21

Na podlagi 219. člena 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 Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) ter Uredbe
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (v nadaljevanju:
Uredba Komisije), Mestna občina Celje objavlja
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za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva
v Mestni občini Celje za leto 2021 za mikro, mala
in srednje velika podjetja (MSP)
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu se dodeljujejo, kot uresničevanje nalog občine na
podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE) z namenom omogočanja pogojev za gospodarski razvoj občine z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih
delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških
in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega
podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega
prispevka,
– Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
– Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
– Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
– Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov 1, 2, 3, 4, 5 in 7
so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za
leto 2021 v višini 240.000,00 EUR (proračunska postavka 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti). Predvidena okvirna sredstva po področjih so
sledeča:
– 80.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
– 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
– 80.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC
s področja podjetništva in gospodarstva:
– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
v višini 40.000,00 EUR (ukrep 3)
– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 20.000,00 EUR (ukrep 4)
– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih
in tehnoloških parkih v višini 20.000,00 EUR (ukrep 5)
– 40.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične
infrastrukture (ukrep 7).
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov,
navedenih v tem razpisu. V primerih, ko se prijavitelj
prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno
vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega
bo prejel najvišje število točk od vseh oddanih vlog istega
vlagatelja. V primeru, da vloge dosežejo enako število
točk, se bo upoštevala tista vloga, ki je prispela prej.
Izjema je dopustnost kumulacije v primeru oddaje
vloge za ukrep 4 in za še drug(e) ukrep(e), kjer bo lahko
poleg ukrepa 4, izbran še za en ukrep, in sicer za tistega, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih oddanih
vlog prejel najvišje število točk. V takšnem primeru se
takšnemu vlagatelju lahko podeli finančna spodbuda le
do skupne višine 20.000,00 EUR za oba ukrepa skupaj.
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Kvote po posameznih področjih so orientacijske in
se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih, podelijo med druge ukrepe po prioritetah:
ukrepi 4, 3, 2, 7, 5 in 1.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
– podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega
razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je
podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega
razpisa.
Za podjetje se po tem razpisu šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz
člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES, pri čemer so
srednja podjetja upravičena samo za ukrep 1 in 2.
Za izvajanje ukrepov se uporabljajo določila dodeljevanja pomoči de minimis.
Upravičenci do nepovratnih sredstev se razlikujejo
glede na ukrep, za katerega se prijavljajo.
Do podelitve sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu
o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– ne izpolnjujejo drugih pogojev, določenih pri posameznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– za katere je bila ugotovljena hujša nepravilnost pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina Celje oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o financiranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje
za že izvedene aktivnosti, razen za ukrep 7, kjer se pomoč lahko dodeljuje tudi za predvidene aktivnosti, ki pa
bodo izvedene do 31. 12. 2021.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis
za stroške za:
– ukrep 1, 2, 3 in 5 za obdobje od 1. 7. 2020 do
31. 8. 2021, za ukrepa 1 in 2 pa tudi za upravičene stroške za že začete investicije v tem obdobju do zaključka
roka za oddajo vlog po tem razpisu, pri čemer se upoštevajo dejansko nastali in plačani stroški v tem obdobju;
– ukrep 7: za obdobje 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021
(bodoče aktivnosti, ki bodo dejansko izvedene najkasneje do 31. 12. 2021); ukrep 4: sofinanciranje stroškov obveznih prispevkov za obdobje od 1. 7. 2020 do
30. 6. 2021 (plačilo prispevkov za navedeno obdobje,
pri čemer morajo biti prispevki za to obdobje plačani po
tem obdobju, a vseeno pravočasno glede na področno
zakonodajo).
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Pomoč odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV); razen za ukrepe 1, 2 in 7, kjer pomoč pokriva do največ 50 % upravičenih stroškov (brez DDV). Pri ukrepu
št. 3 je upravičenec upravičen do 50 % plačane najem
nine v zgoraj navedenem obdobju, vendar ne več kot
5 EUR/m2 in skupno ne več kot 1.000 EUR.
Ostali pogoji dodeljevanja pomoči de minimis so
razvidni iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj
gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 48/18, 48/18 in 93/20) in Uredbe Komisije.
Pomoči de minimis po tem razpisu se bodo dodelile
pod pogojem, da bodo upravičenci, ki se prijavljajo za
ukrepe po pravilih de minimis v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev
podal pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni
in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi
podjetij.
Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo
dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom
daje prednost pred uvoženimi.
Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil
za cestni prevoz tovora tistim podjetjem, ki opravljajo
dejavnost tovornega prometa.
Občina bo pisno obvestila prejemnika, da mu je
bila pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni
list EU 352, 24. 12. 2013) ter o višini prejetega zneska
»de minimis« pomoči.
Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence
o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma
dodelitve pomoči.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de
minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če
bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena
intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Enotno podjetje se tolmači skladno z Uredbo Komisije.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih
Obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani
Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.
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1. Ukrep: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in
zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč
na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih
prostorov,
– stroški nakupa proizvodne opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske
opreme za proizvodne procese.
Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega
inventarja in pohištva.
Vlagatelj za investicije, ki se nanašajo na določeno stavbo ali prostor, tehnološko ali proizvodno linijo,
tehnološko ali programsko opremo ali drugo prijavljeno
investicijo in so bile v zadnjih treh letih že delno sofinancirane iz preteklih občinskih razpisov za spodbujanje
gospodarstva, po tem razpisu ne more prejeti sredstev
za te investicije.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja
tega razpisa:
– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na
geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,
– ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti,
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, pri dejavnosti S –
Druge dejavnosti pa le, v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih
centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter
I – gostinstvo;
– ki zaposluje najmanj eno osebo zaposleno za
poln delovni čas.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih
sredstev za kritje stroškov posamezne investicije že
ob začetku izvajanja investicije. Posojilo ali drug način
financiranja investicije (npr. leasing) ne šteje za lastna
sredstva. Finančna konstrukcija mora obsegati celotno
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije
z navedbo virov z dokazili. Pri zapiranju finančne konstrukcije celotne investicije se lahko upoštevajo tudi
premostitvena sredstva, kot so npr. posojila, vendar ne
tudi za minimalni obseg lastnih sredstev po tem razpisu.
Materialna in nematerialna investicija mora ostati
v lasti upravičenca najmanj 5 let.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do višine 10.000 EUR na
posameznega upravičenca.
Upravičenec, ki bo po tem ukrepu zavrnil dodeljeno pomoč, ne bo upravičen do prejema pomoči iz
naslednjega razpisa za dodeljevanje pomoči za razvoj
gospodarstva v Mestni občini Celje.
2. Ukrep: Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in
investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in
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inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest
s ciljem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarskih
razvoj.
Upravičeni stroški so:
– stroški komunalnega prispevka.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja
tega razpisa ter:
– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na
geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,
– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti,
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti. Izjemoma so mogoči upravičenci, ki opravljajo tudi glavno dejavnost:
S – Druge dejavnosti – v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih
centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter
I – gostinstvo,
– ki zaposluje najmanj eno osebo zaposleno za
poln delovni čas.
Upravičenec mora izvajati dejavnost v stavbi, ki stoji
na zemljišču/ih, ki so bile predmet sofinanciranja v občini
najmanj 5 let po zaključku investicije. Upravičenec mora
imeti zaposleno najmanj eno osebo za polni delovni čas.
Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da
ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za
izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine
20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
V primeru dodeljenih sredstev za ukrep sofinanciranja komunalnega prispevka bo moral upravičenec,
v kolikor bo v skladu s prvim odstavkom 225. člena
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,
št. 61/17 in nasl.) upravičen do vračila že plačanega komunalnega prispevka, občini povrniti dodeljena finančna sredstva po tem razpisu. Ob vračilu komunalnega
prispevka s strani občine bo opravljen pobot v višini
dodeljenih sredstev po tem razpisu, vključno z morebitnimi obrestmi.
3. Ukrep: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja s poudarkom razvoja starega mestnega
jedra in ustvarjanje novih delovnih mest ter zapolnitev
praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in
območju dela mestnega predela Breg.
Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra
in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 83/16 in nasl.). Najvišje možno sofinanciranje
najemnine je do 50 % plačane najemnine v relevantnem
obdobju oziroma največ 5 EUR/m2, skupaj pa največ
1.000,00 EUR na posameznega upravičenca. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih
dajatev) in brez stroškov obratovanja. V primeru dvoma
o višini najemnine si komisija pridržuje pravico preverjanje tržne najemnine skladno z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje
v najem (Uradni list RS, št. 8/17).
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja
tega razpisa, ki najemajo ali že imajo najete pritlične
poslovne prostore na območju starega mestnega jedra
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in območja dela mestnega predela Breg (tudi podjetja, ki
nimajo sedeža v občini, vendar so najemniki poslovnih
prostorov na območju starega mestnega jedra in območja dela mestnega predela Breg).
Isti upravičenec se lahko prijavi na razpis za sofinanciranje več najetih lokalov, pri čemer mora za vsak
poslovni prostor podati svojo prijavo.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV), vendar največ 5 EUR/m2
najemnine oziroma do skupnega zneska 1.000,00 EUR
na posameznega upravičenca oziroma pri več prijavah
na različne poslovne prostore za vsak poslovni prostor
največ 1.000,00 EUR.
Za »najem stola« za opravljanje kozmetičnih storitev (frizerstvo, manikira ipd.) se šteje, da ima najemnik
najetih vsaj 10 m2 poslovnega prostora.
4. Ukrep: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih
in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje
brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do
12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega
iskalca prve zaposlitve v višini do 12 mesečnih plačanih
obveznih prispevkov.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve
so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni
edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine in so se samozaposlili od 1. 1. 2020 dalje in
še niso zaprosili za pomoč iz tovrstnih razpisov.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih
delovnih mest so podjetja IV. poglavja tega javnega
razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in
podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo
za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru
na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe
s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor
nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila
zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez
upoštevanja upokojitev. Za nove zaposlitve delavcev se
štejejo zaposlitve od 1. 1. 2020 dalje in da za zaposlitve
še ni bila dodeljena pomoč iz tovrstnih razpisov.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posameznega prijavitelja.
Za samozaposlitev po tem ukrepu se šteje opravljanje pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti,
s statusom samostojnega podjetnika oziroma zaposlitev
za redni delovni čas v družbi, katere ustanovitelj oziroma
soustanovitelj je prejemnik, za najmanj 2 leti od sofinanciranja po tem ukrepu, za njeno prenehanje pa se šteje
odjava iz obveznih socialnih zavarovanj za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden.
Prijavitelj mora biti samozaposlen ob oddaji vloge
po tem razpisu.
Za zaposlitev po tem ukrepu se šteje zaposlitev za
redni delovni čas za najmanj 2 leti od sofinanciranja po
tem ukrepu v podjetju, katerega ustanovitelj oziroma
soustanovitelj je prejemnik, za njeno prenehanje pa se
šteje odjava iz obveznih socialnih zavarovanj za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden.
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V primeru, da upravičenec za zaposleno osebo oziroma v primeru samozaposlitve zase prejme subvencijo
tudi s strani državnih, evropskih ali drugih virov, mora
trajati zaposlitev osebe še najmanj 2 leti po izteku zahtev sofinanciranja iz drugih virov (državnih, evropskih
ipd.), kar upravičenec dokazuje s podaljšanjem pogodbe
ali drugimi ustreznimi dokazili.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upoštevajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni
list RS, št. 46/06 in 8/17).
5. Ukrep: Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih
Namen pomoči je spodbujanje zagona podjetij
v subjektih inovativnega okolja v podjetniških inkubatorjih in spodbujanje ustanavljanja novih tehnoloških in
inovativnih podjetij.
Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave prototipa,
– promocija prototipa, njegovo načrtovanje prodaje
in oglaševanje, raziskave potreb in možnosti tržišča,
– stroški dela redno zaposlenih do 3 bruto minimalnih mesečnih plač.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja
tega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine, da so mlado podjetje, registrirano po 1. 9. 2019, in
imajo na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS
sklenjeno pogodbo o članstvu v inkubatorju oziroma tehnološkem parku in plačano članarino za to članstvo ter
izpolnjuje enega od spodaj navedenih pogojev:
– podjetje je prejemnik investicije semenskega kapitala s strani zasebnega ali javnega vlagatelja
– podjetje je prejemnik sredstev s strani Slovenskega podjetniškega sklada – razpisa P2 ali
– podjetje je sodelovalo na tekmovanju Start:up
leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % maksimalnega števila
točk oziroma doseglo vidnejšo uvrstitev na primerljivem
domačem ali tujem tekmovanju.
Višina sofinanciranja je:
– do 100 % upravičenih stroškov za izdelavo prototipa, marketing prototipa in stroške redno zaposlenih
skupaj največ do zneska 2.500,00 EUR na posameznega upravičenca. Ob tem ni dovoljeno dvojno sofinanciranje, tj. sofinanciranje stroškov, za katere je upravičenec
že prejel sredstva iz drugih javnih virov.
7. Ukrep: Sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture
Namen sofinanciranja stroškov turistične infrastrukture je vzpodbuditi izvajalce turističnih aktivnosti na turističnih območjih Mestne občine Celje z namenom doprinosa prepoznave Celja kot turistične destinacije.
Predmet sofinanciranja so investicije na območju:
– Šmartinskega jezera, kjer je ukrep usmerjen
v podporo aktivnostim razvoja novih in inovativnih turističnih produktov in storitev, povečanju kakovosti obstoječih produktov ter razvoju turistične destinacije Šmartinsko jezero, in
– starega mestnega jedra Celja, kjer je ukrep
usmerjen v povečanje kakovosti izrabe površin za turistične namene.
Namen ukrepov je okrepiti konkurenčnost in kakovost turističnega gospodarstva mesta Celje.
Upravičeni stroški so:
– stroški sofinanciranja turističnih produktov, ki se
izvajajo na turističnem območju Šmartinskega jezera,
za kar se šteje območje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko
jezero, Uradni list RS, št. 70/06, in na območju Starega
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mestna jedra Celje, ki je identično z območjem iz ukrepa 3 tega razpisa;
– stroški sofinanciranja ureditve gostinskih vrtov na
turističnem območju Starega mestnega jedra Celje
– stroški iz prejšnjih alinej, ki so nastali oziroma
bodo nastali v obdobju 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021.
Za upravičene stroške se ne štejejo stroški zasaditev, dekoracij ipd.
Za priznavanje upravičenih stroškov je potrebno
pridobiti pozitivno urbanistično mnenja Mestne občine
Celje. V območju Starega mestnega jedra Celje je potrebno pridobiti tudi pozitivno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
za območje Šmartinskega jezera pa v primeru posega
na vodno zemljišče ali priobalni pas, dovoljenje Direkcije
za vode (DRSV).
Vlagatelj za investicije, ki so bile v zadnjih treh letih
že delno sofinancirane iz preteklih občinskih razpisov
za spodbujanja gospodarstva, po tem razpisu ne more
prejeti sredstev za te investicije.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja
tega razpisa:
– ki imajo poslovni sedež na območju občine oziroma opravljajo dejavnost na geografskem območju iz
tega ukrepa, za katero se prijavlja na javni razpis glede
na namen pomoči.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine
20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja
v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 27. 9. 2021 do 12. ure.
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako
izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov,
za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge za vsak
ukrep posebej v svoji kuverti.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le
tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici na naslov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg Celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz
razpisne dokumentacije.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo
prispele v sprejemno pisarno Mestne občine Celje do
navedenega roka za oddajo.
VII. Poraba sredstev
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev za
posamezni ukrep na način, kot je to navedeno v točki III. tega razpisa. Prednost pri dodelitvi sredstev po
tem razpisu bodo imele vloge z najvišjim številom točk
po posameznem ukrepu. V primeru, da je upravičencev
več, kot je razpoložljivih sredstev, prejemniki pomoči
prejmejo sorazmeren del razpisane kvote glede na doseženo število točk po posameznem ukrepu.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali

Stran

1894 /

Št.

145 / 10. 9. 2021

so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina
zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Vloge prijaviteljev, pri katerih je bila ugotovljena
hujša nepravilnost pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je
Mestna občina Celje oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o financiranju, bodo zavrnjene. Vloge
bodo zavrnjene tudi v bodočih razpisih za obdobje 5 let
od ugotovljenih kršitev.
VIII. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obravnave vlog
na komisiji.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli
le določen del razpoložljivih sredstev.
IX. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija z obrazci je brezplačno na voljo na spletni strani Mestne občine Celje,
https://moc.celje.si/javna-narocila.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno
20. 9. 2021 do 12. ure. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh
zainteresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 22. 9. 2021 do predvidoma 14. ure.
IX. Navodila prijaviteljem za pripravo vloge in način
reševanja vlog
Za sodelovanje na Javnem razpisu za dodelitev
pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za
leto 2021 za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) (v
nadaljevanju: javni razpis) lahko prijavitelj vlogo v zaprti
kuverti pošlje po pošti ali odda v glavni pisarni Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, vsak
dan v času uradnih ur glavne pisarne. Za pravočasno
vlogo se šteje vloga, ki je prispela do roka za oddajo
ponudb ne glede na način oddaje (t. i. prejemna teorija).
Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se
zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga
po posameznem vlagatelju. V primeru oddaje dveh ali
več vlog za isti ukrep se šteje samo tista, ki je bila oddana zadnja.
Postopek za dodelitev sredstev po tem razpisu se
vodijo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči
za razvoj podjetništva v Mestni občini Celje (Uradni list
RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) in Pravilnikom 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 so ločeno obravnavana
glede na vrsto ukrepa, za katerega se prijavitelj prijavlja.
Dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je javna v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US, 102/15 in 7/18), razen v delu, ki ga bo prijavitelj
označil kot poslovno skrivnost in predložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe.
Obravnava in razvrstitev vlog ter rok, v katerem
bodo potencialni upravičenci do sredstev obveščeni
o izidu javnega razpisa, bo potekala na sledeči način:
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog.
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O odpiranju vlog se vodi zapisnik. Zaradi pričakovanega
večjega števila razpisanih ukrepov ter zainteresiranih
vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ne bo javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene
in označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja na Mestno občino Celje po posameznih ukrepih.
Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki
vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in obvezne priloge), je vložena na predpisanem obrazcu ter
je vsebinsko ustrezna.
Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno pozove po elektronski pošti k dopolnitvi vlog
v roku 5 dni od odpiranja vlog. Dopolnitev vloge bo možna samo enkrat. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od
3 delovnih dni. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
se štejejo za prispele z datumom prispetja vloge. S tem
datumom bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo ali jih ne
dopolnijo pravilno oziroma v celoti v predpisanem roku,
se kot nepopolne zavržejo s sklepom.
Prepozno prejete vloge se zavržejo s sklepom in
se neodprte vrnejo pošiljatelju. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih
vlog in jih oceni na podlagi meril, navedenih v javnem
razpisu.
Prejetim vlogam bodo glede na merila v razpisni
dokumentaciji po posameznih ukrepih dodeljene točke.
Merila so ovrednotena s točkami, ki so natančno
opredeljene v točki III. razpisne dokumentacije, kjer je
naveden tudi način točkovanja in razdelitve sredstev po
posameznem ukrepu.
Komisija opravi izračun višine sofinanciranja in pripravi predlog upravičencev do sredstev.
Upravičencem do sredstev se izda Odločba o višini
odobrenih sredstev sofinanciranja predvidoma v roku
15 dni od odpiranja ponudb. Po pravnomočnosti odločbe
se upravičence do sredstev pozove k podpisu pogodbe.
Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Z upravičenci do sredstev bo Mestna občina Celje
sklenila Pogodbo o dodelitvi pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2020 za mikro, mala in
srednje velika podjetja (MSP).
Podpisana pogodba je pogoj za nakazilo dodeljenih
sredstev.
Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge glede podatkov, za katere je iz vloge jasno in nedvoumno razvidno, da so obstajali že ob oddaji vloge, bo komisija
posredovala izključno po elektronski pošti na naslov,
ki ga bo vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok,
določen za dopolnitev ali pojasnitev vloge, se bo začel
šteti naslednji delovni dan po pošiljanju elektronskega
sporočila, ne glede na čas dejanskega branja elektronskega sporočila. Iz tega razloga so dolžni prijavitelji kot
kontaktni e-naslov določiti takšen naslov, na katerem so
stalno dosegljivi.
Sestava popolne vloge:
– izpolnjen Obr_0, nalepljen na kuverto
– obrazci Obr 01, 02, 03 in 04 za ukrep 1, za ostale
ukrepe pa obrazci Obr 01, 02, 03
– dokazila navedena v točki III. tega razpisa
– parafirana pogodba.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Obrazci morajo biti zloženi v vrstnem redu, v zgornjem desnem kotu ročno številčeni po vrstnem redu.
Vloga mora biti zvezana. Za neurejeno vlogo (obrazci
v napačnem zaporedju, neoštevilčeni, nespeta vloga)
bo komisija odštela 5 točk.
X. Merila, ki jih bo komisija upoštevala pri ocenjevanju vlog po posameznih ukrepih
Komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge,
ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo
skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa
ter intenzivnostjo in upravičenostjo stroškov in ne bodo
v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene
v javnem razpisu, ocenila na podlagi spodaj navedenih
meril po posameznih ukrepih.
Vrsta ukrepa:
1. Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Dokazila:
– računi, pogodbe za nakup, temeljnica (upoštevani bodo le posamezni računi z zneski nad 50,00 EUR
brez DDV)
– potrdilo o plačilu
– kreditna/leasing/posojilna pogodba, v primeru financiranja nakupa s strani tretjih
– izpis iz sodnega registra, akt o ustanovitvi, iz katerega so je razvidne gl. dejavnosti podjetja
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju sofinanciranja.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne
dejavnosti ter gostinstvo (dejavnosti C in I)
storitvene in ostale dejavnosti

10
5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi, izpis iz poslovnega registra Slovenije ipd.
2. status podjetja (število možnih točk 10)
vlagatelj je novo podjetje, registrirano dne 1. 9.
2019 ali kasneje in gre za začetno investicijo
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za začetno
investicijo

10
5

Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra.
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)
manj kot 10 zaposlenih
od 10–49 zaposlenih
50 zaposlenih in več

10
5
0

Dokazilo:
– izpis iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede št. zaposlenih.
4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči 10
za razvoj gospodarstva v MOC (do sedaj še
podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali pa
se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev
podjetje se je že prijavilo na enega ali več
3
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj
gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in
prejelo sredstva le po enem takem razpisu
podjetje se je že prijavilo na dva ali več
0
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj
gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in
prejelo sredstva po dveh ali več takšnih razpisih
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Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 40.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 23 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle 23 točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk.
2. Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja
– potrdilo MOC o plačilu komunalnega prispevka
– dokazilo o 25 % lastnih sredstev za plačilo kom.
prispevka (potrdilo o plačilu, kreditna/posojilna pog. ipd.)
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju sofinanciranja.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne
dejavnosti ter gostinstvo (dejavnost C in I)
storitvene in ostale dejavnosti

10
5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi, izpis iz poslovnega registra Slovenije ipd.
2. status podjetja (število možnih točk 10)
vlagatelj je novo podjetje, registrirano po
1. 9. 2019 in gre za začetno investicijo
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za začetno
investicijo

10
5

Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra.
3. velikost podjetja kot celote (število možnih točk 10)
manj kot 10 zaposlenih
od 10–49 zaposlenih
50 ali več zaposlenih

10
5
0

4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči 10
za razvoj gospodarstva v MOC (do sedaj še
podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali pa
se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev
podjetje se je že prijavilo na enega ali več
3
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj
gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in
prejelo sredstva le po enem takem razpisu
podjetje se je že prijavilo na dva ali več
0
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj
gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in
prejelo sredstva po dveh ali več takšnih razpisih
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 40.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 23 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle 23 točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk. Upoštevala se bo
tudi vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov, ki znaša
50 % upravičenih stroškov oziroma največ 20.000,00 EUR.
3. Sofinanciranje najemnin za poslovne prostore
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– pogodba o najemu poslovnega prostora
– overjena izjava najemodajalca in lastnika prostora, da poslovni prostor pred 1. 7. 2020 ni bil v najemu
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– računi za najemnino za predmetno obdobje
– dokazila o plačilu računov (bančno ali drugo primerno dokazilo)
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 7.
2020–31. 8. 2021
– izjava vlagatelja o namembnosti prostora.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti, ki se odvija v poslovnem prostoru (število možnih točk 10)
storitvene dejavnosti s področja trgovine in/ali
gostinstva
druge storitvene dejavnosti

10
5

Dokazilo:
– izjava vlagatelja o namembnosti prostora.
samostojni podjetnik posameznik, mikro podjetje 10
(zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/ali
bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR)
druga podjetja
5
Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 7.
2020–31. 8. 2021.
3. uporaba poslovnega prostora
10
0

Dokazilo:
– overjena izjava najemodajalca in lastnika prostora, da poslovni prostor pred 1. 7. 2020 ni bil v najemu.
4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči 10
za razvoj gospodarstva v MOC (do sedaj še
podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis)
ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev
podjetje se je že prijavilo na enega ali več
3
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj
gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in
prejelo sredstva le po enem takem razpisu
podjetje se je že prijavilo na dva ali več
0
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj
gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih
in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih razpisih
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 40.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 10 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle 10 točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk.
4. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja
novih delovnih mest
Dokazila:
– navedena dokazila pri posameznem kriteriju.
Merila za ocenjevanje:
A: Sofinanciranje samozaposlovanja
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne
dejavnosti (C)
storitvene in ostale dejavnosti

2. število zaposlenih v novem poslovnem subjektu
(število možnih točk 10)
tri ali več zaposlenih
dva zaposlena
samozaposlen in en zaposlen
samozaposlen

10
8
5
0

Dokazilo:
– izpis o št. zaposlenih iz ZZZS o št. zaposlenih
v obdobju 1. 7. 2020–30. 6. 2021.
3. starost novo zaposlene osebe

2. status podjetja (število možnih točk 10)

poslovni prostor pred 1. 7. 2020 ni bil v uporabi
oziroma najemu
poslovni prostor je bil pred 1. 7. 2020 v uporabi

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost upravičenca.

10
5

pred dopolnjenim 26. letom
po dopolnjenim 26. letom do vključno
dopolnjenega 40. leta
po dopolnjenem 40. letu do vključno dopolnjenega
55. leta starosti
po dopolnjenem 55. letu starosti

10
2
5
8

Dokazilo:
– kopija obrazca M1.
4. dosežena stopnja formalne izobrazbe samozaposlene osebe:
osnovnošolska izobrazba ali manj
srednješolska in višješolska izobrazba
visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij,
doktorat

1
3
5

Dokazilo:
– diploma oziroma potrdilo o zaključnem izpitu/maturi ipd.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upoštevajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni
list RS, št. 46/06 in 8/17).
5. število mesecev zadnje brezposelnosti v nepretrganem trajanju (število možnih točk 8)
nad 12 mesecev
do 12 mesecev

0
5

Dokaz:
– potrdilo ZRSZ o trajanju brezposelnosti v zadevnem obdobju.
6. status samozaposlene osebe (število možnih
točk 10)
samozaposlitev je prva zaposlitev
ni prva zaposlitev

10
5

Dokaz:
– potrdilo ZPIZ.
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 53.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 13 točk. V kolikor
se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna
vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 18 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva,
bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk.
B: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne
dejavnosti (C)
storitvene in ostale dejavnosti

10
5
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Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost upravičenca.

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost.

2. dosežena stopnja formalne izobrazbe novo zaposlene osebe (število možnih točk 5):

2. potrditev vrednosti podjetniške ideje s strani investitorjev oziroma zunanjih ocenjevalcev (število možnih
točk 10)

osnovnošolska izobrazba ali manj
srednješolska in višješolska izobrazba
visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij,
doktorat

1
3
5

Dokazilo:
– diploma oziroma potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu/maturi ipd.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upoštevajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni
list RS, št. 46/06 in 8/17).
3. število novo zaposlenih (število možnih točk 10)
3 ali več
2
1

10
8
5

Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 7.
2020–30. 6. 2021.
4. status novo zaposlene osebe (število možnih
točk 10)
novo zaposlena oseba je iskalec prve zaposlitve
ni prva zaposlitev

10
5

Dokazilo:
– potrdilo ZPIZ.
5. čas trajanja zaposlitve (za vsako del. mesto):
zaposlitev za nedoločen čas
zaposlitev za določen čas

2
0

Dokazilo:
– pogodba o zaposlitvi in
– kopija prijave v sistem zavarovanja na ZZZS
(Obrazec M1).
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 37.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 11 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle 11 točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk.
5. Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in
parkih
Dokazila:
– listine, ki izkazujejo višino in podlago za stroške,
za katero upravičenec uveljavlja sofinanciranje
– izpis iz poslovnega registra
– sklenjena pogodba o članstvu
– potrdilo o plačanih članarinah
– odločba, potrdilo oziroma pogodba v zvezi s prejemom semenskega kapitala, prejemništva sredstev
na razpisih SPS oziroma udeležbe na tekmovanju za
Start:up Slovenije.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne
dejavnosti (C)
storitvene in ostale dejavnosti

10
5

podjetje je prejemnik sredstev s strani
Slovenskega podjetniškega sklada – razpisa
SK75 ali SK 200 ali je med prvimi tremi uvrstitvami
na nacionalnem tekmovanju za Start:up Slovenije
podjetje je prejemnik sredstev s strani
Slovenskega podjetniškega sklada – razpisa P2
podjetje se je sodelovalo na tekmovanju Start:up
leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % maksimalnega
števila točk oziroma doseglo drugo vidnejšo
uvrstitev na primerljivem domačem ali tujem
tekmovanju
podjetje ni sodelovalo na nobenem tekmovanju,
izboru oziroma ni prejelo semenskega kapitala
s strani zasebnega ali javnega vlagatelja

10

8
5

0

Dokazilo:
– odločba, pogodba oziroma potrdilo, ki dokazuje,
da je upravičenec prejemnik sredstev oziroma njegova
uvrstitev na tekmovanju.
3. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči 10
za razvoj gospodarstva v MO (do sedaj še
podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali pa
se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev
podjetje se je že prijavilo na en občinski razpis za 3
dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC
v zadnjih petih letih in prejelo sredstva (oziroma
se je prijavilo na več takšnih razpisov in prejelo
sredstva le po enem takem razpisu)
podjetje se je že prijavilo na dva občinska razpisa 0
za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva
v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva
(po dveh takšnih razpisih)
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 30.
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 10 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog,
ki so dosegle 5 točk, presega razpoložljiva razpisana
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na
število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost
vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk,
bodo imele prednost vloge po merilu 3., 2. in nato 1.
V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev
pa ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer
bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno
občino Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog
se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog v glavno
pisarno Mestne občine Celje (datum, ura, minuta).
V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja in
ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, Mestna občina
Celje izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog.
7. Sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– dokazilo, da opravljajo dejavnost na enemu izmed
območij iz tega ukrepa (dokazilo o lastništvu nepremični-
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ne, najemna ali zakupna pogodba, odločba o koriščenju
javne površine ipd.),
– pozitivno urbanistično mnenje v zvezi s predlogom sofinanciranja ukrepa, za katerega se prijavlja
upravičenec,
– v območju SMJ pozitivno mnenje pristojnega ZVKD, v območju Šmartinskega jezera dovoljenje
DRSV.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
glavna dejavnost prijavitelja s področja gostinstva) 10
glavna dejavnost ni s področja gostinstva, je pa ta 0
dejavnost registrirana kot dodatna dejavnost
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost.
2. status podjetja (število možnih točk 10)
vlagatelj je novo podjetje, registrirano po 1. 9.
2019 in gre za prijavo na nov projekt oziroma
investicijo

10

vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za promocijo
začetne investicije

5

turistični produkt temelji na principih trajnostnega
razvoja
turistični produkt nima značaja temelja
trajnostnega razvoja

10
5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo razvid
no, da temelji na principu trajnostnega razvoja
– ustrezni certifikati, ki izkazujejo trajnostni razvoj
turističnega produkta (znaki za okolje EU – EU marjetica, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife,
EMAS in Ecocamping ipd.).
7. značaj produkta glede dopolnitve drugih turističnih produktov (število možnih točk 10)
turistični produkt se povezuje/dopolnjuje z drugimi 10
turističnimi produkti na območju občine
turistični produkt se ne povezuje/dopolnjuje
5
z drugimi turističnimi produkti na območju občine
Dokazilo:
– opis turističnega produkta iz katerega bo razvid
no, da temelji na principu trajnostnega razvoja.
8. pridobljeni certifikati kakovosti (število možnih
točk 5)

Dokazilo:
izpis iz poslovnega registra.
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)
manj kot 10 zaposlenih

10

od 10–49 zaposlenih

5

50 ali več zaposlenih

0

Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 7.
2020–31. 8. 2021.
4. značaj turističnega produkta (število možnih
točk 10)
turistični produkt predstavlja novost v slovenskem 10
prostoru
turistični produkt predstavlja novost na območju
občine

8

obstoječi turistični produkt se razširja

5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta iz katerega bo razvidno, ali gre za nov turistični produkt oziroma gre za
razširitev obstoječega produkta.
5. značaj integralnosti produkta (število možnih
točk 10)
turistični produkt je sestavljen oziroma
integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni
kombinacijo več izdelkov in storitev,
ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov
ob obisku turistične destinacije (npr. ponudba
hrane in pijače v kombinaciji s kulturnimi
prireditvami, prenočišči ali športno ponudbo)
in ne gre za enkratni dogodek, temveč je del
redne ponudbe

6. značaj produkta glede trajnostnega razvoja (število možnih točk 10)

10

obstoječi turistični produkt je usmerjen v en ali
5
dva izdelka oziroma storitve, pri čemer se šteje za
izdelek ali storitev celoten sklop in ne posamezni
izdelek ali posamezna storitev
Dokazilo:
– opis turističnega produkta iz katerega bo razvidna
integralnost ponudbe.

pridobljena 2 ali več certifikata kakovosti
pridobljen 1 certifikat kakovosti
ni pridobljenega certifikata kakovosti

5
2
0

Dokazilo:
– pridobljen certifikat po mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU), evropskih standardih (CEN;
CENELEC, ETSI) in/ali slovenskih standardih (SQ, SIQ)
ali drug certifikat, ki je uveljavljen, kot nacionalni ali
evropski za zagotavljanje kakovosti turističnih storitev.
9. prispevek k novim zaposlitvam (število možnih
točk 20)
ustvarjeni 2 ali več novih zaposlitev
ustvarjena 1 nova zaposlitev
ne bo ustvarjena nova zaposlitev

20
10
0

V primeru uveljavljanja meril iz točke 9 mora trajati
zaposlitev vsaj dve leti.
Dokazilo:
– v opisu produkta mora biti opisano novo delovno
mesto, ki bo nato preverjeno s prijavo nove zaposlitve
na ZZZS v zvezi s prijavljenim turističnim produktom. Zaposlitev mora trajati najmanj dve leti, pri čemer velja začetno izhodišče za preverjanje datum prijave na razpis.
10. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči 10
za razvoj gospodarstva v MOC (do sedaj še
podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali pa
se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev
podjetje se je že prijavilo na enega ali več
3
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj
gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in
prejelo sredstva le po enem takem razpisu
podjetje se je že prijavilo na dva ali več
0
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj
gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in
prejelo sredstva po dveh ali več takšnih razpisih
Dokazilo:
– izjava o številu prijav na občinski razpis.
Mestna občina Celje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 6150-91/2021/4

Ob-2871/21

Na podlagi četrtega odstavka 104. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZUJIK), je minister za kulturo izdal naslednji sklep:
Postopek javnega projektnega razpisa za sofinanciranje AV mini serije na podlagi literarne predloge slovenskega pisatelja Draga Jančarja z naslovom To noč
sem jo videl (JPR–AVP–2022) se ustavi.
Obrazložitev:
Minister, pristojen za kulturo, je dne 24. 8. 2021
sprejel sklep št. 6150-91/2021/2 o začetku postopka
javnega projektnega razpisa za sofinanciranje AV mini
serije na podlagi literarne predloge slovenskega pisatelja Draga Jančarja z naslovom To noč sem jo videl
(JPR–AVP–2022). Obvestilo o objavi javnega razpisa
je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 140/21 z dne
3. 9. 2021, javni razpis pa je bil istega dne objavljen na
spletni strani Ministrstva za kulturo.
Na javni razpis do dne izdaje tega sklepa ni prispela
nobena vloga.
Na podlagi četrtega odstavka 104. člena ZUJIK, ki
določa, da minister lahko do izdaje odločb iz 113. in
120. člena ZUJIK ustavi postopek javnega poziva ali javnega razpisa, je minister za kulturo, na izrecno zahtevo
imetnika avtorskih pravic za literarno delo, sprejel sklep o
ustavitvi postopka javnega projektnega (JPR–AVP–2022).
Sklep o ustavitvi se, skladno z določili četrtega
odstavka 104. člena ZUJIK, ki določa, da mora sklep
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o ustavitvi postopka biti objavljen na način, kot je bilo
objavljeno besedilo javnega poziva oziroma javnega
razpisa, objavi na spletni strani Ministrstva za kulturo
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2872/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17,
40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči
št. M002-2399253-2016/III z dne 6. septembra 2020
za shemo »de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna
sredstva in nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja
podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoč,
objavlja
2. javni razpis za podukrep 6.4
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti iz Priloge 12 Uredbe.

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000 eurov, ki se razdelijo po
naslednjih sklopih:
– 10.000.000 eurov za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter
– 5.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in
gospodarske družbe (sklop B).

Vrsta javnega razpisa:

Zaprti

Cilji podukrepa:

Cilji podukrepa so:
– vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na
podeželju;
– izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
– krepitev podjetništva na podeželju.

Vloga na javni razpis:

Vloga na javni razpis se vloži v skladu z 92. členom Uredbe.

Začetek vnosa vlog na
javni razpis:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021,
do 13.59.

Obdobje upravičenosti
stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb,
ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni
stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in
so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se
v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.

Informacije o javnem
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01/580-77-92,
e-mail: aktrp@gov.si,
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga 12 razpisne dokumentacije).

Sredstva v višini 15.000.000 eurov se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP,
V233012 Program razvoja podeželja 14-20-EURI-EU.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
100 odstotkov.
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2. Namen podpore in vrsta naložb
1. Namen podpore in vrste naložb so določeni v prvem in drugem odstavku 90.a člena Uredbe.
2. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v tretjem odstavku 90.a člena Uredbe, pri čemer je skupna
priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. V skladu z drugo alinejo 3. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe so vrste naložb, ki prispevajo
k horizontalnim ciljem, naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:
– ureditev čistilnih naprav,
– zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za
zbiranje meteorne vode,
– reciklaža in uporaba stranskih proizvodov,
– zmanjševanje količine odpadkov,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s pravilnikom, ki ureja register nepremične kulturne dediščine;
b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje
toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo
toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne
energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
– ureditev ali vzdrževanje objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela
objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih
konstrukcijskih elementov.
3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen v 90.b členu Uredbe.
4. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora ob vložitvi vloge na javni
razpis izpolnjevati pogoje iz 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 2., 6., 17. in 19. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe v skladu
s 101. členom Uredbe izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki
ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih
storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije. Šteje se, da je finančna konstrukcija naložbe
zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne priznane vrednosti naložbe;
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in
program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni
zavod (četrti odstavek 101. člena Uredbe);
b) šteje se, da se objekt, pripadajoča ali druga
oprema v skladu s 13. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe uporabljajo za drug namen, če se uporabljajo za namen dejavnosti, ki jih upravičenec v skladu
z drugim odstavkom 90.c člena Uredbe ni opredelil
v vlogi na javni razpis. Če gre za ureditev oziroma
vzdrževanje objektov, oziroma pripadajočo ali drugo
opremo, ki se uporablja za druge namene, se višina
upravičenih stroškov izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe tudi za druge namene«;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe morata
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere,
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količini in obsegu del, vrednosti del oziroma stroškov
brez DDV in vrednosti z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 90.d in 94. člena Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, se izpolnjevanje pogoja iz 7. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe izkazuje na podlagi nasled
njih dokazil, ki se priložijo vlogi na javni razpis:
– kopija pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je za
polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status
dijaka ali študenta;
b) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in ni vpisan
v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje pogoja
iz 8. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe izkazuje
s kopijo »Bilance stanja« na dan 31. 12. 2020 in kopijo
»Bilance uspeha« za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2020, potrjene s strani Finančne uprave Republike Slovenije, ki se priložita vlogi na javni razpis;
c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in normiranih
odhodkih, se izpolnjevanje pogoja iz 8. točke prvega
odstavka 90.d člena Uredbe izkazuje s kopijo obračuna
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto
2020, ki se priloži vlogi na javni razpis;
č) primeren prihodek iz 8. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe znaša 11.286,96 eurov na
1 polno delovno moč (v nadaljnjem besedilu: PDM). Če
je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
primeren prihodek znaša 5.643,48 eurov na 1 PDM;
d) v skladu z 10. točko prvega odstavka 90.d člena Uredbe se vlogi na javni razpis priložijo fotografije
zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala
naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija predmeta naložbe iz vsaj štirih zornih kotov. Če gre za novogradnjo enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov, se poleg dokazil iz prejšnjega
stavka vlogi na javni razpis priloži tudi izris tlorisa in
prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov
v merilu M1:50 ali M1:100;
e) izpolnjevanje pogoja iz 19. točke prvega odstavka 90.d člena in 94. člena Uredbe se izkazuje s prilogama »Izjava upravičenca, ki je prejemnik pomoči de
minimis« in »Izjava upravičenca o že dodeljenih javnih
sredstvih za iste upravičene stroške«;
f) izpolnjevanje pogoja iz 23. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe se izkazuje s fotografijami
objekta in prostora, v katerem bo oprema nameščena,
iz vsaj štirih zornih kotov, ter skico postavitve opreme
v prostoru, v katerem bo oprema nameščena.
3. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni
dokumentaciji.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo
na podlagi meril v skladu z 90.e, 93. in 93.a členom
Uredbe.
2. V skladu s prvim odstavkom 90.e člena Uredbe
se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov
najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Če upravičenec za posamezno merilo ne priloži
vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točkami.
4. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni
dokumentaciji.
5. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog:
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I.
1.

2.

II.
1.

2.

III.
1.

2.

IV.
1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:
Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki je
razvidna iz poslovnega načrta:
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %;
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk:
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo
vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) naložbe pri 5 odstotni obrestni meri in
višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV naložbe je razvidna iz poslovnega
načrta.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen
dvajsetkratnik količnika med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi.
Maksimalno število točk (15 točk) se dodeli, če je količnik večji ali enak od 15.
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
Nosilec dopolnilne dejavnosti ali samostojni podjetnik posameznik je končal
najmanj:
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih
programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
– visoko ali višjo izobrazbo (6. raven) ali dodiplomski študij (1. bolonjska
stopnja);
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven);
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven);
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven).
SOCIALNI VIDIK PODJETJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje, invalidsko podjetje ali zaposlitveni
center.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij v skladu z zakonom, ki
ureja socialno podjetništvo.
Invalidsko podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij, zaposlitveni center
pa v razvid zaposlitvenih centrov v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega
javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe
iz drugega odstavka 90.a člena uredbe (v nadaljnjem besedilu: predmet
naložbe):
– koeficient razvitosti občine je do vključno 0,80;
– koeficient razvitosti občine je več kot 0,80 do vključno 1,30;
– koeficient razvitosti občine je več kot 1,30.
PREDMET NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH
IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je v problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe;
Predmet naložbe je v problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
ZAPOSLITVENI VIDIK- maksimalno število točk:
NOVO USTANOVLJENA DELOVNA MESTA – maksimalno število točk:
Upravičenec bo za namen dejavnosti, ki je predmet podpore, zaposlil eno osebo
za polni delovni čas, ki traja neprekinjeno najmanj tri koledarska leta po zadnjem
izplačilu sredstev. Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se
kot novoustanovljeno delovno mesto šteje tudi vključitev člana kmetije, katere
član je upravičenec, v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, ki traja neprekinjeno najmanj tri
koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev.
Merilo postane obveznost upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev v skladu
3. točko prvega odstavka 90.g. člena Uredbe.
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2.

V.
1.

PREDMET NALOŽBE GLEDE NA STOPNJO REGISTRIRANE
BREZPOSELNOSTI – maksimalno število točk:
Pri razvrščanju se upoštevajo podatki o stopnji registrirane brezposelnosti iz
Priloge 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer je predmet naložbe, je:
– najmanj 14,1 %;
– od 12,1 % do vključno 14,0 %;
– od 10,1 % do vključno 12,0 %;
– do vključno 10,0 %.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk:
VAROVANJE OKOLJA – maksimalno število točk:
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali gre za
samostojno naložbo.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov
celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«.
b) naložba v zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo
reciklirane vode za tehnološke namene:
– naložba v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
– naložba v zmanjšano porabo vode na enoto proizvoda, če je del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje;
– naložba v ponovno uporabo odpadne vode;
– naložba v zmanjšano porabo vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti« ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov
celotne naložbe, ki prispeva k horizontalnim ciljem«. Delež naložbe, ki prispeva
k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov
skupne priznane vrednosti naložbe.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– naložba v zmanjšano letno porabo vode do vključno 10 %;
– naložba v zmanjšano letno porabo vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
– naložba v zmanjšano letno porabo vode za več kot 20 %.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe.
č) reciklaža in uporaba stranskih proizvodov:
– reciklaža in uporaba stranskih proizvodov.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov
celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«. Delež naložbe, ki prispeva
k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov
skupne priznane vrednosti naložbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki vsebuje sestavine iz Priloge 10
Uredbe in prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov
celotne naložbe ki prispeva k horizontalnim ciljem«. Delež naložbe, ki prispeva
k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov
skupne priznane vrednosti naložbe.
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2.

e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je
dostopen na spletišču:
https://www.gov.si/teme/register-kulturne-dediscine/.
Točke iz naslova merila »Varovanje okolja« se seštevajo, vendar seštevek točk
ne sme preseči 15 točk.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložba, ki prispeva k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, je:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba v učinkovito rabo energije, kot je energetska učinkovitost stavb
in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov
in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno
izolativnostjo, pri čemer mora delež naložbe, ki prispeva k blažitvi podnebnih
sprememb in prilagajanju nanje, predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne
priznane vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži:
– »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih
in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov
ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme, vzdrževanje ali
rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo
za izdelavo in vsebino energetskega pregleda in
– prilogo »Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne
naložbe, ki prispeva k horizontalnim ciljem«.
b) naložba v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za
namen prodaje:
– naložba v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov za namen
prodaje, pri čemer se mora električna energija proizvajati iz obnovljivih virov, kot
so biomasa, voda, veter ali sonce.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se ugotavlja na podlagi soglasja za
priključitev v skladu z zakonom, ki ureja energetiko.
– naložba v pridobivanje toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
pri čemer se mora toplotna energija proizvajati iz obnovljivih virov, kot so
biomasa, voda, veter ali sonce.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se ugotavlja na podlagi soglasja lokalne
skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja energetiko.
c) naložba v ureditev ali vzdrževanje objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del objekta je v celoti zgrajen ali sestavljen iz lesenih konstrukcijskih
elementov;
– nadzemni del objekta je večinoma zgrajen ali sestavljen iz lesenih
konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski
elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih
elementov.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži prilogo
»Opredelitev naložbe in izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe,
ki prispeva k horizontalnim ciljem«. Če gre za enostavne ali nezahtevne objekte,
se vlogi na javni razpis poleg dokazila iz prejšnjega stavka priložita tudi izris
tlorisa in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali
prostoročni izris) ter izračun volumenskega deleža konstrukcijskih elementov
za nadzemni del enostavnih in nezahtevnih objektov, ločeno za lesene in
druge konstrukcijske elemente. Delež naložbe, ki prispeva k blažitvi podnebnih
sprememb in prilagajanju nanje, mora predstavljati najmanj 25 odstotkov skupne
priznane vrednosti naložbe.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se
seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 13 oziroma 15 točk.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 90.c, 98. in
99. členu Uredbe.
2. Kot tržno primerljiva ponudba iz tretjega odstavka 90.c člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako
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povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi
blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so
bile navedene v povpraševanju. Upravičenec v vlogi na
javni razpis navede minimalne zahtevane lastnosti blaga
ali storitev na podlagi katerih je izvedel povpraševanje.
3. V skladu s petim odstavkom 90.c člena Uredbe
vrednost prispevka v naravi v obliki porabljenega lesa ne
sme preseči 200 EUR/m3 žaganega lesa.
4. Neupravičeni stroški so določeni v 90.č in 96. členu Uredbe.
5. Delovni stroj iz 1. točke 90.č člena Uredbe je delovni stroj v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila.
7. Finančne določbe
1. Finančne določbe so določene v 90.h členu
Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 90.h člena Uredbe
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna
obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem
mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom
91. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa glede na
upravičenca, in sicer:
– sklop A, ki je namenjen nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter
– sklop B, ki je namenjen samostojnim podjetnikom
posameznikom, zavodom, zadrugam in gospodarskim
družbam.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 25 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 15 %;
– geografski vidik naložbe: 20 %;
– zaposlitveni vidik: 30 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 10 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi
nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)
v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU)
št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter
Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve
take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne
28. 12. 2020, str. 1) se vloga na javni razpis oziroma
zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi,
da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso
v skladu s cilji podukrepa Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.
9. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo je določeno v 102. in 105. členu
Uredbe.
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2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
so določeni v 102. členu Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava
o neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje
javnega naročila glede na določbe Zakona o javnem
naročanju-ZJN3«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava
upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
č) namenska raba naložbe oziroma dela naložbe iz
11. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe pomeni,
da je naložba namenjena dejavnosti, ki jo je upravičenec
navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
d) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena se izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma
dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo tehnološko celoto, ter s fotografijami, iz katerih je razvidna označitev
vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom
102. člena Uredbe.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati
tudi pogoje iz 90.f člena Uredbe.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS,
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije
(EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi,
finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi
Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se
uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174
z dne 10. 7. 2018, str. 2).
5. V skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena
Uredbe je rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
30. junij 2025.
6. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene
v razpisni dokumentaciji.
10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu
sredstev
Obveznosti upravičenca so določene v 90.g, 103.
in 106. členu Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, se izpolnjevanje obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 90.g člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih
dokazil, ki se priložijo poročilu o izpolnjevanju obveznosti v skladu s tretjim odstavkom 90.g člena Uredbe:
– kopija pogodbe o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status
dijaka ali študenta;
b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni
razpis prejel točke v okviru merila iz prve alineje 4. točke prvega odstavka 90.e člena Uredbe, mora poročilu
o izpolnjevanju obveznosti priložiti pogodbo o zaposlitvi,
razen če gre za novo ustanovljeno delovno mesto iz
naslova pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega
zavarovanja.
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11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo
osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba
o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1),
so informacije za posameznike, katerih osebne podatke
bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani
ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene
v 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021

Zap.
št.
1.

001

Ajdovščina

0,99

2.

213

Ankaran

1,09

3.

195

Apače

0,81

4.

002

Beltinci

0,97

5.

148

Benedikt

1,04

6.

149

Bistrica ob Sotli

0,71

7.

003

Bled

1,11

8.

150

Bloke

1,06

ID

Občina

Koeficient
razvitosti občine

9.

004

Bohinj

0,92

10.

005

Borovnica

1,01

11.

006

Bovec

0,86

12.

151

Braslovče

1,03

13.

007

Brda

1,01

14.

008

Brezovica

1,07

15.

009

Brežice

1,00

16.

152

Cankova

0,73

17.

011

Celje

1,15

18.

012

Cerklje na Gorenjskem

1,27

19.

013

Cerknica

1,10

20.

014

Cerkno

1,01

21.

153

Cerkvenjak

0,83

22.

196

Cirkulane

0,87

23.

015

Črenšovci

0,84

24.

016

Črna na Koroškem

0,97

25.

017

Črnomelj

0,88

26.

018

Destrnik

0,97

27.

019

Divača

1,02

28.

154

Dobje

0,93

29.

020

Dobrepolje

1,05

30.

155

Dobrna

1,10

31.

021

Dobrova - Polhov Gradec

1,10

32.

156

Dobrovnik/Dobronak

0,81

33.

022

Dol pri Ljubljani

1,13

34.

157

Dolenjske Toplice

0,97

35.

023

Domžale

1,28

36.

024

Dornava

1,08

37.

025

Dravograd

1,01

38.

026

Duplek

0,95
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39.

027

40.
41.
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Gorenja vas - Poljane

1,18

028

Gorišnica

1,05

207

Gorje

0,94

42.

029

Gornja Radgona

0,96

43.

030

Gornji Grad

0,89

44.

031

Gornji Petrovci

0,53

45.

158

Grad

0,67

46.

032

Grosuplje

1,24

47.

159

Hajdina

1,03

48.

160

Hoče - Slivnica

1,01

49.

161

Hodoš/Hodos

0,28

50.

162

Horjul

1,27

51.

034

Hrastnik

0,98

52.

035

Hrpelje - Kozina

0,93

53.

036

Idrija

1,16

54.

037

Ig

1,02

55.

038

Ilirska Bistrica

0,97

56.

039

Ivančna Gorica

1,21

57.

040

Izola/Isola

1,10

58.

041

Jesenice

1,09

59.

163

Jezersko

0,98

60.

042

Juršinci

0,96

61.

043

Kamnik

1,15

62.

044

Kanal

1,05

63.

045

Kidričevo

1,16

64.

046

Kobarid

0,89

65.

047

Kobilje

0,67

66.

048

Kočevje

0,83

67.

049

Komen

0,77

68.

164

Komenda

1,34

69.

050

Koper/Capodistria

1,12

70.

197

Kostanjevica na Krki

0,92

71.

165

Kostel

0,60

72.

051

Kozje

0,78

73.

052

Kranj

1,16

74.

053

Kranjska Gora

0,96

75.

166

Križevci

1,04

76.

054

Krško

1,12

77.

055

Kungota

0,92

78.

056

Kuzma

0,59

79.

057

Laško

1,02

80.

058

Lenart

1,06
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81.

059

Lendava/Lendva

0,80

82.

060

Litija

1,13

83.

061

Ljubljana

1,21

84.

062

Ljubno

1,05

85.

063

Ljutomer

0,96

86.

208

Log - Dragomer

1,11

87.

064

Logatec

1,19

88.

065

Loška dolina

0,96

89.

066

Loški Potok

0,77

90.

167

Lovrenc na Pohorju

0,87

91.

067

Luče

0,86

92.

068

Lukovica

1,19

93.

069

Majšperk

0,91

94.

198

Makole

0,90

95.

070

Maribor

0,97

96.

168

Markovci

1,09

97.

071

Medvode

1,13

98.

072

Mengeš

1,25

99.

073

Metlika

1,00

100.

074

Mežica

1,19

101.

169

Miklavž na Dravskem polju

1,07

102.

075

Miren - Kostanjevica

0,94

103.

212

Mirna

1,08

104.

170

Mirna Peč

1,19

105.

076

Mislinja

1,04

106.

199

Mokronog - Trebelno

1,09

107.

077

Moravče

1,11

108.

078

Moravske Toplice

0,83

109.

079

Mozirje

1,07

110.

080

Murska Sobota

1,03

111.

081

Muta

1,04

112.

082

Naklo

1,18

113.

083

Nazarje

1,12

114.

084

Nova Gorica

1,09

115.

085

Novo mesto

1,27

116.

086

Odranci

1,10

117.

171

Oplotnica

0,93

118.

087

Ormož

0,98

119.

088

Osilnica

0,52

120.

089

Pesnica

0,99

121.

090

Piran/Pirano

0,95

122.

091

Pivka

0,94
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123.

092

Podčetrtek

0,97

124.

172

Podlehnik

0,91

125.

093

Podvelka

0,86

126.

200

Poljčane

0,80

127.

173

Polzela

1,01

128.

094

Postojna

1,03

129.

174

Prebold

1,19

130.

095

Preddvor

1,05

131.

175

Prevalje

1,10

132.

096

Ptuj

0,98

133.

097

Puconci

0,81

134.

098

Rače - Fram

1,01

135.

099

Radeče

0,98

136.

100

Radenci

0,98

137.

101

Radlje ob Dravi

1,04

138.

102

Radovljica

1,03

139.

103

Ravne na Koroškem

1,14

140.

176

Razkrižje

0,95

141.

209

Rečica ob Savinji

1,01

142.

201

Renče - Vogrsko

0,91

143.

104

Ribnica

1,06

144.

177

Ribnica na Pohorju

0,80

145.

106

Rogaška Slatina

1,08

146.

105

Rogašovci

0,56

147.

107

Rogatec

1,05

148.

108

Ruše

0,95

149.

178

Selnica ob Dravi

0,93

150.

109

Semič

0,91

151.

110

Sevnica

1,05

152.

111

Sežana

0,95

153.

112

Slovenj Gradec

1,10

154.

113

Slovenska Bistrica

1,00

155.

114

Slovenske Konjice

1,04

156.

179

Sodražica

1,07

157.

180

Solčava

0,71

158.

202

Središče ob Dravi

0,96

159.

115

Starše

1,00

160.

203

Straža

1,16

161.

181

Sveta Ana

0,90

162.

204

Sveta Trojica v Slov. goricah

0,94

163.

182

Sveti Andraž v Slov. goricah

0,92

164.

116

Sveti Jurij

0,78
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165.

210

Sveti Jurij v Slov. goricah

1,07

166.

205

Sveti Tomaž

0,97

167.

033

Šalovci

0,40

168.

183

Šempeter - Vrtojba

1,18

169.

117

Šenčur

1,25

170.

118

Šentilj

0,99

171.

119

Šentjernej

0,99

172.

120

Šentjur

1,07

173.

211

Šentrupert

1,08

174.

121

Škocjan

0,96

175.

122

Škofja Loka

1,21

176.

123

Škofljica

1,15

177.

124

Šmarje pri Jelšah

1,08

178.

206

Šmarješke Toplice

1,15

179.

125

Šmartno ob Paki

1,06

180.

194

Šmartno pri Litiji

1,01

181.

126

Šoštanj

1,16

182.

127

Štore

1,12

183.

184

Tabor

1,02

184.

010

Tišina

0,90

185.

128

Tolmin

1,03

186.

129

Trbovlje

0,89

187.

130

Trebnje

1,22

188.

185

Trnovska vas

1,02

189.

186

Trzin

1,35

190.

131

Tržič

0,96

191.

132

Turnišče

0,93

192.

133

Velenje

1,15

193.

187

Velika Polana

0,86

194.

134

Velike Lašče

0,99

195.

188

Veržej

0,88

196.

135

Videm

0,90

197.

136

Vipava

0,97

198.

137

Vitanje

1,01

199.

138

Vodice

1,11

200.

139

Vojnik

1,09

201.

189

Vransko

1,01

202.

140

Vrhnika

1,12

203.

141

Vuzenica

1,08

204.

142

Zagorje ob Savi

1,09

205.

143

Zavrč

0,96

206.

144

Zreče

1,06
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Št.

207.

190

Žalec

1,07

208.

146

Železniki

1,20

209.

191

Žetale

0,85

210.

147

Žiri

1,25

211.

192

Žirovnica

1,04

212.

193

Žužemberk

1,03

Vir: https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/ (junij, 2020)
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Priloga 2: Stopnje registrirane brezposelnosti po občinah

Občina
Ajdovščina
Ankaran/Ancarano
Apače
Beltinci
Benedikt
Bistrica ob Sotli
Bled
Bloke
Bohinj
Borovnica
Bovec
Braslovče
Brda
Brezovica
Brežice
Cankova
Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerknica
Cerkno
Cerkvenjak
Cirkulane
Črenšovci
Črna na Koroškem
Črnomelj
Destrnik
Divača
Dobje
Dobrepolje
Dobrna
Dobrova - Polhov Gradec
Dobrovnik
Dol pri Ljubljani
Dolenjske Toplice
Domžale
Dornava
Dravograd
Duplek
Gorenja vas - Poljane
Gorišnica
Gorje
Gornja Radgona

Stopnja registrirane
brezposelnosti (junij 2021)
5,4
6,4
9,8
7,9
4,5
9,9
5,6
4,7
3,6
6,2
3,7
5,5
4,7
5,8
9,2
12,8
8,8
3,8
4,4
2,7
4,0
7,8
11,7
5,7
9,9
6,0
6,4
3,7
5,5
4,7
4,3
12,6
6,0
4,5
6,0
5,9
6,1
8,4
3,2
5,4
4,8
8,4
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Gornji Grad
Gornji Petrovci
Grad
Grosuplje
Hajdina
Hoče - Slivnica
Hodoš/Hodos
Horjul
Hrastnik
Hrpelje - Kozina
Idrija
Ig
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Izola/Isola
Jesenice
Jezersko
Juršinci
Kamnik
Kanal
Kidričevo
Kobarid
Kobilje
Kočevje
Komen
Komenda
Koper/Capodistria
Kostanjevica na Krki
Kostel
Kozje
Kranj
Kranjska Gora
Križevci
Krško
Kungota
Kuzma
Laško
Lenart
Lendava/Lendva
Litija
Ljubljana
Ljubno
Ljutomer
Log - Dragomer
Logatec
Loška dolina
Loški Potok

Št.

4,2
8,0
7,5
5,7
5,8
8,8
11,5
4,7
10,5
5,4
4,6
6,1
5,2
4,4
7,5
6,2
2,5
6,3
6,1
7,0
7,1
4,1
6,7
12,6
6,2
4,1
7,3
7,0
9,4
10,0
5,9
3,1
6,2
10,2
9,3
14,6
7,5
5,3
12,5
5,8
8,4
4,7
7,2
6,3
4,5
4,5
3,4
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Lovrenc na Pohorju
Luče
Lukovica
Majšperk
Makole
Maribor
Markovci
Medvode
Mengeš
Metlika
Mežica
Miklavž na Dravskem polju
Miren - Kostanjevica
Mirna
Mirna Peč
Mislinja
Mokronog - Trebelno
Moravče
Moravske Toplice
Mozirje
Murska Sobota
Muta
Naklo
Nazarje
Nova Gorica
Novo mesto
Odranci
Oplotnica
Ormož
Osilnica
Pesnica
Piran/Pirano
Pivka
Podčetrtek
Podlehnik
Podvelka
Poljčane
Polzela
Postojna
Prebold
Preddvor
Prevalje
Ptuj
Puconci
Rače - Fram
Radeče
Radenci
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7,3
6,4
5,6
6,6
6,9
11,5
5,4
6,5
5,9
9,8
5,6
8,0
4,7
3,0
4,2
5,4
4,2
4,4
7,7
5,2
11,5
6,8
4,9
4,6
6,1
6,1
6,6
4,9
7,2
10,7
7,8
8,8
5,9
8,3
8,2
8,5
7,3
6,5
6,7
6,9
4,4
6,7
8,1
10,6
7,5
7,4
7,5
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Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Razkrižje
Rečica ob Savinji
Renče - Vogrsko
Ribnica
Ribnica na Pohorju
Rogaška Slatina
Rogašovci
Rogatec
Ruše
Selnica ob Dravi
Semič
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Sodražica
Solčava
Središče ob Dravi
Starše
Straža
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slov. goricah
Sveti Andraž v Slov. goricah
Sveti Jurij ob Ščavnici
Sveti Jurij v Slov. goricah
Sveti Tomaž
Šalovci
Šempeter - Vrtojba
Šenčur
Šentilj
Šentjernej
Šentjur
Šentrupert
Škocjan
Škofja Loka
Škofljica
Šmarje pri Jelšah
Šmarješke Toplice
Šmartno ob Paki
Šmartno pri Litiji
Šoštanj
Štore
Tabor

Št.

8,3
5,5
7,0
7,3
4,7
5,5
4,9
10,0
9,7
18,3
12,5
10,1
8,6
8,8
7,4
7,1
6,2
6,4
8,8
4,5
4,4
7,8
7,3
5,0
6,3
4,7
6,9
8,3
3,4
7,8
7,2
5,7
4,0
10,0
6,7
7,4
3,3
7,9
4,1
5,8
9,1
3,2
7,0
5,5
6,4
7,0
6,6
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Tišina
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Trnovska vas
Trzin
Tržič
Turnišče
Velenje
Velika Polana
Velike Lašče
Veržej
Videm
Vipava
Vitanje
Vodice
Vojnik
Vransko
Vrhnika
Vuzenica
Zagorje ob Savi
Zavrč
Zreče
Žalec
Železniki
Žetale
Žiri
Žirovnica
Žužemberk
Vir: SURS, ZRSZ (avgust, 2021)
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9,1
5,3
12,0
4,9
4,1
5,4
4,4
8,8
7,7
7,4
5,4
6,1
7,2
4,5
6,6
5,2
5,9
5,6
6,2
7,4
6,4
10,3
8,6
8,5
2,7
6,9
3,9
4,1
4,8
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Razpisi delovnih mest
Št. 1-DIR/2021-310

Ob-2821/21

Na podlagi določil 32.–36. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 –
ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A,
45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 25/02, 34/02, 12/05, 4/18, 65/19) in 39., 40. in
41. člena Statuta ZD, Svet Zdravstvenega doma Šmarje
pri Jelšah razpisuje vodstveno delovno mesto
direktor zdravstvenega doma (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
2. da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe, od tega 3 leta na vodstvenih
delovnih mestih,
3. da je državljan Republike Slovenije,
4. da obvlada slovenski jezik,
5. da predloži program dela in razvoja zavoda in
opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
6. da predloži potrdilo o nekaznovanosti.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, ki
poleg formalne izobrazbe vsebuje tudi druga znanja in
veščine, ki jih ima kandidat pridobljene.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija,
2. opis delovnih izkušenj – življenjepis kandidata
in navedba delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
glede zahtevanih delovnih izkušenj, in ki izkazujejo, da
ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela direktorja ZD,
3. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
4. potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje izdano z datumom po objavi razpisa,
5. program dela in razvoja Zdravstvenega doma
Šmarje pri Jelšah za obdobje mandata in opredeli svojo
vlogo pri realizaciji le-tega.
Prijava kandidata je popolna, če je v slovenskem
jeziku in vsebuje zgoraj navedene priloge.
Obravnavale se bodo samo popolne prijave kandidatov.
Direktorja ZD imenuje Svet ZD. K imenovanju direktorja ZD podajo soglasje občinski sveti občin ustanoviteljic zavoda. Mandatna doba direktorja ZD traja
4 leta.
Rok za prijavo je 20 dni po objavi. Kot pravočasne
se bodo štele vloge, ki bodo prispele do 30. 9. 2021
oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom
najkasneje z datumom 30. 9. 2021 na naslov: Zdrav
stveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240
Šmarje pri Jelšah. Na ovojnici naj kandidati navedejo,
na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo, s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi tega
razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
Ob-2824/21
Svet Doma upokojencev Nova Gorica na podlagi
34. člena Statuta Doma upokojencev Nova Gorica in
sklepa 5. seje Sveta zavoda z dne 2. 9. 2021, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/ice
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem
varstvu oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske
smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj,
– kandidat/ka ima lahko končano tudi višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno
izobraževanje (imenovan je lahko tudi kandidat, ki nima
opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja).
Kandidat/ka mora prošnji priložiti program dela in
razvoja Doma upokojencev Nova Gorica.
Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje
za določen čas, za čas trajanja mandata 5 let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah morajo
kandidati dostaviti na zgornji naslov, z oznako »Prijava
na razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki na naslov doma
prispejo do 24. 9. 2021, do 12. ure.
Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na razgovor,
kjer bodo predstavili program dela in razvoja Doma
upokojencev Nova Gorica za mandatno obdobje, za
katerega se prijavijo.
Dokumentacija o poslovanju zavoda in akti zavoda so kandidatom na voljo v tajništvu zavoda, na
tel. 05/339-41-64 ali na elektronskem naslovu: mirjam.matezic@dung.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Nova Gorica
Št. 031-0002/2021-1

Ob-2825/21

Na podlagi določb drugega odstavka 19. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11, 1-2/16
in 5/20), določb prvega odstavka 25. člena Zakona
o delovnih razmerjih (ZDR-1; Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in

Stran

1918 /

Št.

145 / 10. 9. 2021

15/17 – odl. US) in določb četrtega odstavka 515. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17,
22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec
d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto
direktorja ali direktorice
Javnega podjetja Komunalno podjetje
Logatec d.o.o.
1. Na razpis se lahko prijavi vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora
Komunalnega podjetja Logatec d.o.o, razen direktorja,
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, če še ni
minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po
prestani kazni zapora,
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje
podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti
po pravnomočnosti sodbe.
Kandidat ali kandidatka (v nadaljevanju: kandidat)
mora prijavi na razpis priložiti pisno izjavo, da v zvezi
z njim ne obstajajo omejitve iz prejšnjega odstavka ter
pisno potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
Registrski organ, določen z zakonom, bo za izbranega kandidata po uradni dolžnosti z zahtevo v kazenski
evidenci ministrstva, pristojnega za pravosodje, v evidenci Inšpektorata Republike Slovenije za delo in v evidenci Finančne uprave Republike Slovenije preveril, ali
za vpis v sodni register ali v Poslovni register Slovenije
obstaja katera od omejitev iz prvega odstavka 1. točke
tega razpisa.
2. Kandidat mora izpolnjevati naslednje posebne
pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) gradbene, komunalne, strojne, pravne ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki potrjujejo, da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da ima znanja ter kompetence v govorni in slušni
ter pisni in bralni komunikaciji v slovenskem jeziku,
– da ima znanja ter kompetence v govorni in slušni
ter pisni in bralni komunikaciji v angleškem jeziku najmanj nivoja B2 po lestvici Sveta Evrope,
– da pozna temeljne državne in lokalne predpise
s področja uprave, gospodarskega, obligacijskega in
delovnega prava,
– da ima znanja ter kompetence s področja strateškega načrtovanja, organiziranja, izvajanja, vrednotenja
in prilagajanja jedrnih, podpornih in upravljavskih poslovnih procesov, ter uvajanja novih poslovnih procesov,
– da ima znanja ter kompetence vodenja in uprav
ljanja v procesih načrtovanja, organiziranja, neposred
nega vodenja ter nadziranja količine in kakovosti dela
ter uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih,
– da ima znanja ter kompetence s področja medosebnega in poslovnega komuniciranja,
– da zna pri delu učinkovito uporabljati sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo, zlasti pisar-
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niški programski paket MS Office ter da zna samostojno
pridobivati informacije iz različnih splošnih in namenskih
virov svetovnega spleta,
– da ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B.
Kandidat mora listinsko dokazati izpolnjevanje pogojev iz prve alinee prejšnjega odstavka, izpolnjevanje
ostalih pogojev pa mora izrecno zatrditi v predloženem
pisnem življenjepisu, ki mu lahko priloži tudi listinska
dokazila, če jih poseduje.
3. Kandidat mora k prijavi na razpis poleg izjave in
potrdila iz drugega odstavka 1. točke tega razpisa priložiti tudi naslednja dokazila:
– dokazilo o izobrazbi v obliki fotokopije diplome ali
potrdila o uspešnem zaključku izobraževanja,
– življenjepis v formatu Europass, v katerem izrecno navede in opiše znanja in kompetence iz druge do
devete alinee prvega odstavka 2. točke tega razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– program razvoja podjetja (največ dve strani).
4. Rok za vlaganje prijav je dvajset dni od dneva
zadnje objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnem portalu MojeDelo.com ter
na spletnih straneh Komunalnega podjetja Logatec in
Občine Logatec.
5. Kandidati, ki ob prijavi ne bodo v celoti ravnali
v skladu z zahtevami iz 1., 2., 3. in 4. točke tega razpisa, ne bodo uvrščeni na listo kandidatov, s katerimi
bo Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
opravil izbirni postopek. O neuvrstitvi v nadaljnji postopek Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
kandidatov ne bo obveščal.
6. S kandidati, ki se bodo uvrstili na izbirno listo,
bo Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
opravil izbirni postopek, v katerem bo preveril izpolnjevanje pogojev tako, da bo preveril listinska dokazila ter
s kandidati opravil postopek preverjanja zatrjevanih pogojev z intervjujem in kriterijskim testiranjem.
7. Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno
mesto direktorja bo izbran kandidat, ki bo v izbirnem postopku izkazal izpolnjevanje zahtevanih pogojev v največji meri.
8. Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. bo v osmih dneh po zaključenem postopku
izbire in najkasneje v šestdesetih dneh od poteka roka
za vlaganje prijav pisno obvestil izbranega kandidata
o izbiri in neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani.
Obvestilo bo poslal po elektronski poti na elektronski naslov kandidata, o katerem je kandidat seznanil
delodajalca za namen obveščanja o zaključku izbirnega
postopka.
Na zahtevo neizbranega kandidata mu bo delodajalec vrnil vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz
za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.
9. Zaradi ugotovitve zdravstvene zmožnosti izbranega kandidata za opravljanje dela bo delodajalec Komunalno podjetje Logatec d.o.o. na svoje stroške napotil
izbranega kandidata na predhodni zdravstveni pregled
v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
10. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi bo izbrani
kandidat dolžan delodajalca Komunalno podjetje Logatec d.o.o. obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu znanih
drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe
ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi
pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.
11. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas štirih let.
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12. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za
direktorja, ne odpiraj« na naslov: Nadzorni svet Javnega
podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška
cesta 27, 1370 Logatec.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo oddana
zadnji dan roka priporočeno po pošti ali neposredno pri
Komunalnem podjetju Logatec d.o.o.
13. Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Marijana Kunc na tel. 01/750-81-18.
Nadzorni svet Javnega podjetja
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Ob-2827/21
Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi
78. člena Poslovnika sveta Zavoda Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor in na podlagi sklepa,
sprejetega na seji Sveta zavoda Osnovne šole Franca
Rozmana – Staneta Maribor dne 3. 9. 2021, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/-ice – m/ž
Kandidat/-ka mora za imenovanje funkcije
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07, 36/06, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21), in sicer:
– pridobljena izobrazba po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjevanje pogojev za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za prosto delovno mesto ravnatelja/-ice je lahko
imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Kandidati/-ke morajo pisni prijavi priložiti tudi
naslednja dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (vsaj pet let mentor ali naziv svetovalec oziroma svetnik),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem nazivu (neobvezno),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od
30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda in
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let. Delovno razmerje z njim/njo se sklene za
določen čas (za čas trajanja mandata).
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
s polnim delovnim časom.
Predviden začetek dela je 15. 1. 2022.
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Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici najpozneje v 15 dneh po
objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana –
Staneta, Kersnikova ulica 10, 2000 Maribor, s pripisom
»Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Franca Rozmana – Staneta Maribor
Ob-2828/21
Svet zavoda Osnovne šole bratov Polančičev Maribor, Prešernova ulica 19, 2000 Maribor, na podlagi
sklepa 2/3, ki je bil sprejet na 2. seji Sveta zavoda
OŠ bratov Polančičev Maribor (1. 9. 2021), razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 4. 1. 2022.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Za čas mandata bo s kandidatom
sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu
ravnatelja.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
(dokazila o izobrazbi; opravljenem strokovnem izpitu;
nazivu; opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je lahko
pridobljen najkasneje v enem letu po začetku mandata;
potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju;
potrdilo iz kazenske evidence; potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku; potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite s programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ bratov Polančičev
Maribor, Prešernova ulica 19, 2000 Maribor, s pripisom
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole bratov Polančičev
Maribor
Ob-2837/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO)
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Jerneja
Jeromna razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Jerneju Jeromnu v Ljubljani
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
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vanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 729/2021

Ob-2839/21

Svet zavoda Osnovne šole Podčetrtek na podlagi
5. točke seje z dne 28. 6. 2021 in v skladu z določili
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09
(64/09 – pop. in 65/09 – pop.), 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popravek in
25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09
(64/09 – pop. in 65/09 – pop.), 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popravek in
25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 12. 2021. Delo
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za dobo 5 let. Za čas mandata bo
z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem
mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da
kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji vlogi ne
smeta biti starejši od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254
Podčetrtek, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno obdobje.
K prijavi pa lahko priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
S pomanjkljivimi vlogami bo svet zavoda ravnal kot
z nepopolnimi vlogami.
Svet zavoda Osnovne šole Podčetrtek
Ob-2840/21
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
26., 30., 31. in 32. členom Statuta Osnovnega zdravstva
Gorenjske (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljevanju
Statut OZG), 21. in 22. členom Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS,
št. 101/04, 69/05 in 72/13; v nadaljevanju: Odlok) in
sklepom Sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske
z dne 4. 8. 2021, Svet zavoda Osnovnega zdravstva
Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, objavlja
prosto delovno mesto

strokovni vodja
Osnovnega zdravstva Gorenjske (m/ž)
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, kar
dokazuje z diplomo o dokončani najmanj univerzitetni
izobrazbi po »pred-bolonjskih« programih oziroma magisterijem stroke (za imenom) – 2. bolonjska stopnja za
izobrazbe po novih »bolonjskih« programih,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti
zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi medicinske smeri – fotokopija,
2. potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu
s področja dejavnosti zavoda,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika
(kopija spričevala ali potrdila),
5. program strokovnega razvoja OZG za obdobje
mandata.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let in je po
poteku te dobe lahko ponovno imenovan. Strokovnega
vodjo OZG imenuje Svet zavoda Osnovnega zdravstva
Gorenjske na predlog direktorja zavoda in po poprejšnjem mnenju strokovnega sveta OZG.
Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se
pošlje priporočeno po pošti v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, s pripisom
»razpis strokovni vodja OZG – ne odpiraj«.
Prijava je pravočasna, če je poslana priporočeno
po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno
25. 9. 2021. Nepravočasne prijave kandidatov ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem
roku, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od dneva objave
razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske
Št. 701-46/2021

Ob-2847/21

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21; ZDT-1)
1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11,
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C; ZSS), in posebne
pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega
tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
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– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo, in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 360-81/2021/2

Ob-2846/21

Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s četrtim odstavkom 392. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20,
158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) objavlja
poziv
za zbiranje predlogov kandidatov
za predsednika ali člana sveta
Agencije za energijo
S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje predsednika ali člana
sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima
sedež v Mariboru, Strossmayerjeva 30. Svet agencije
sestavlja predsednik in pet članov, ki se imenujejo za
dobo šest let, pri čemer se vsaka tri leta imenuje polovica članov sveta. Član sveta je lahko še enkrat ponovno
imenovan, pri čemer se imenovanje za predsednika
šteje tudi za imenovanje za člana sveta.
Za predsednika ali člana sveta agencije se lahko
prijavi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih,
ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo
izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;
– je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška,
ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še
ni bila zbrisana;
– ni poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali
član organa politične stranke;
– ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini.
Kandidat za predsednika ali člana sveta ne sme biti:
– funkcionar v državnem organu;
– javni uslužbenec v državnem organu;
– zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
– član organa vodenja ali organa nadzora pri izvajalcu energetskih dejavnosti.
Kandidat za predsednika ali člana sveta ali z njim
povezana oseba ne sme:
– imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih
dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so
izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima navedena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasovalne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca
energetskih dejavnosti ali
– opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave
blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko
vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana
sveta v okviru njegove funkcije.
Za povezano osebo se šteje:
– zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni
partnerski skupnosti ali sorodnik v ravni vrsti do vključno
drugega kolena;
– pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta
v svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da

ima on ali oseba iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki
jo obvladuje, večinski delež v kapitalu te pravne osebe
ali večino glasovalnih pravic v organu upravljanja ali
nadzora te pravne osebe.
K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila
in dokumenti:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
– reference o strokovnosti;
– dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa
obsodba še ni bila zbrisana oziroma izjavo, da dovoljuje,
da si potrdilo organ lahko pridobi sam iz uradnih evidenc
(potrdilo iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih
sodb oziroma sklepov o prekrških);
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa
politične stranke;
– izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
– izjavo, da za kandidata ni podan kateri od razlogov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;
– izjavo, da za kandidata oziroma z njim povezano
osebo iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan
kateri od razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;
– življenjepis na Europass obrazcu;
– pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministrstvo lahko povabilo na razgovor.
Listo kandidatov bo ministrstvo poslalo Vladi Republike Slovenije, ki bo oblikovala predlog liste kandidatov
in jo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Tudi Vlada Republike Slovenije lahko sama predlaga
kandidata za predsednika in člana sveta agencije.
O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike
Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil
Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili in dokumenti v roku 30 dni od objave v Uradnem
listu RS na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4,
Ljubljana, s pripisom »Za poziv za predsednika oziroma
člana sveta Agencije za energijo«. V prijavi naj kandidati
navedejo, ali podajajo prijavo za predsednika ali člana
sveta, pri čemer je možno, da isti kandidat z isto prijavo poda hkrati vlogo za predsednika in za člana sveta
Agencije za energijo.
Vse dodatne informacije dobite pri mag. Tini Seršen,
kontakt: tina.sersen@gov.si ali na tel. 01/478-74-16.
V besedilu tega poziva uporabljeni izrazi, zapisani
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za infrastrukturo
Ob-2868/21
Na podlagi 10. člena Zakona o javnem interesu
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in 25. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list
RS, št. 47/11), objavlja Urad RS za mladino

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni poziv
za zbiranje predlogov za podelitev državnih
priznanj v mladinskem sektorju za leto 2021
1. Predmet in namen razpisa
Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje
priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju
mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega
dela.
Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.
Cilji podeljevanja državnega priznanja v mladinskem sektorju so:
– pospeševati zavedanje o pomenu mladinske politike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki
ga imajo organizacije in/ali posamezniki v mladinskem
sektorju za ekonomski in družbeni razvoj;
– pospeševati družbeno priznanje mladinskega
dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej številnih neformalnih in priložnostnih učnih aktivnosti;
– priznati organizacijam in posameznikom dosežke
na področju mladinske politike in mladinskega dela;
– promovirati primere dobrih praks in strategij ter
programe za kakovostno delo v mladinskem sektorju.
Pri tem med področja mladinskega sektorja štejejo
vsa področja, ki jih opredeljuje 4. člen ZJIMS:
– avtonomija mladih;
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih;
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih;
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih;
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev
v družbi.
2. Predlagatelji državnih priznanj
Kandidate za državna priznanja lahko predlagajo
fizične ali pravne osebe.
Predlagatelj kot fizična oseba ne more predlagati samega sebe. Predlagatelj kot pravna oseba tudi
ne more predlagati samega sebe, lahko pa posreduje predloge posameznikov ali neformalnih skupin, ki so
v okviru pravne osebe izvajali svoj projekt avtonomno.
Prav tako lahko fizične osebe, ki delujejo v okviru
pravnih oseb, predlagajo pravno osebo, v okviru katere delujejo oziroma so člani, vendar pod pogojem,
da predlagatelj pravne osebe ni nosilec funkcije ali zaposlen v okviru pravne osebe.
Posamezni predlagatelj lahko predloži več predlogov.
K predlogu za državno priznanje je potrebno priložiti predhodno soglasje kandidata. To velja tako za fizično
osebo in v primeru pravne osebe, soglasje njenega zakonitega zastopnika.
3. Vrste državnih priznanj
Vrste državnih priznanj, za katere se lahko
poda predlog, so:
– Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju
mladinskega sektorja;
– Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega
oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju;
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– Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo
v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.
Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja in državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju se lahko podeli fizičnim ali
pravnim osebam, lahko tudi več fizičnim ali pravnim osebam, če je jasno razvidno skupno delovanje pri projektu.
Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja se podeljuje za programe ali dlje časa
trajajoče aktivnosti, ki presegajo zgolj zaokroženo obliko
projekta. V kolikor predlagatelji predlagajo projekte, ki
so jasno strukturno in časovno določljivi ter enkratni, se
za take primere predlaga in podeljuje državno priznanje
za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in
koristnega projekta v mladinskem sektorju izvajanega
v študijskem letu 20/21.
Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo
v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju se
lahko podeli samo fizičnim osebam. Za daljše časovno
obdobje šteje 5 ali več letno delovanje v mladinskem
sektorju.
4. Prejemniki državnih priznanj
1. Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji, in pravne osebe, ki
imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje
poslovne enote oziroma podružnice v Republiki Sloveniji. Državno priznanje se lahko podeli tudi mladinskim
organizacijam, ki so organizirane kot sestavni del pravne osebe iz prejšnjega stavka, če delujejo avtonomno
v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS.
2. Državna priznanja se lahko podelijo fizičnim osebam, ki živijo v Sloveniji oziroma pravnim osebam, ki
obstajajo in dejansko poslujejo v času izbire prejemnika.
5. Merila za podelitev državnih priznanj
Med predlaganimi kandidati bo strokovna komisija presojala med tistimi, ki bodo izpolnjevali vsaj dve
merili, ki sta navedeni v nadaljevanju te točke. Najbolj
primerne kandidate pa bo strokovna komisija izbrala
z glasovanjem na podlagi poglobljene analize predlogov
in razprave o njih. Presoja po posameznem merilu bo
potekala na podlagi:
– vsebinske primernosti;
– aktualnosti;
– ustreznega obsega vsebin in aktivnosti ter prispevka.
Merila za presojo so:
1. Skladnost delovanja z načeli in vsebinami mladinskega dela:
Delovanje v mladinskem sektorju na področjih, kot
jih opredeljuje 4. člen ZJIMS, skupaj in skladno z načeli
demokratičnosti, pluralnosti, integralnosti, medgeneracijske solidarnosti, enakopravnosti, nediskriminacije in
pravičnosti, večkulturnosti, medkulturnega dialoga, prostovoljstva, spodbujanja zdravega življenjskega sloga,
spoštovanja življenja in okolja ter sodelovanja nevladnih
organizacij pri upravljanju z javnimi zadevami.
2. Delovanje oziroma vpliv na ozaveščanje javnosti
o pomenu mladinskega dela:
Ozaveščanje javnosti o pomenu mladinskega dela
se lahko izkazuje skozi različne dogodke, spletne aktivnosti, kampanje, objave v medijih, gradiva, brošure
in podobno, katerih namen je osveščati javnost o vlogi
mladih v družbi, njihovih programih in projektih, še posebej tistih, ki spodbujajo aktivno državljanstvo mladih
in njihovo soudeležbo. Prispevek je še toliko pomembnejši, če privede tudi do dejanskih sprememb v družbi
ali izboljšanju pogojev za delo v mladinskem sektorju.
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3. Pomemben vpliv na socialno-družbeno povezanost (kohezijo):
Vpliv na družbeno povezanost se izkazuje skozi
solidarnostne aktivnosti, aktivnosti, ki vključujejo mlade
z manj priložnostmi in jim omogočajo integracijo v družbo in vse druge aktivnosti, katerih namen je spodbujanje
spoštovanja človekovih pravic, strpnosti v družbi, razumevanja in sodelovanja. Prispevek se lahko izkazuje
tudi skozi aktivnosti, ki povezujejo organizacije, skupine
ali posameznike v mladinskem sektorju.
4. Znatna razsežnost delovanja (multiplikativni učinek dela) projekta:
Multiplikativni učinek se izkazuje skozi analize,
evalvacije, mnenja, kritike, iz katerih je razvidno, da so
projekt oziroma različne aktivnosti imeli učinke na osebno raven mladih in na raven odnosov, so opolnomočili
mlade za življenje, okrepili njihovo soudeležbo v družbi,
olajšali prehod na trg dela in podobno. Prispevek se
lahko izkazuje tudi skozi učinke, ki jih je imel projekt na
organizacijo, lokalno skupnost ali je imel celo učinke na
nacionalne sisteme ali zakonodajo.
5. Prispevek k razvoju mladinskega dela:
Prispevek k razvoju kakovosti mladinskega dela se
izkazuje skozi aktivnosti, ki mladinsko delo utrjujejo pri
njegovem poslanstvu z uporabo metod neformalnega
izobraževanja. Prispevek k razvoju mladinskega dela
se izkazuje tudi skozi aktivnosti za večjo usposobljenost
mladinskih delavcev oziroma drugih nosilcev mladinskega dela. Prispevek se lahko izkazuje tudi kot razvijanje
in uvajanje novih in inovativnih oblik mladinskega dela
ter zagotavljanjem pogojev za njihovo uporabo.
6. Trajnostni oziroma dolgoročni učinek za soudeležbo mladih v družbeni skupnosti:
Gre za prispevek, ki se izkazuje z vključevanjem
mladih v sistem reprezentativne demokracije in ustvarjanjem orodij za spodbujanje in vključevanje mladih
v lokalne skupnosti, z razvijanjem sistemov za dialog
z mladimi na lokalni ali nacionalni ravni ali s spodbujanjem vključevanja mladih iz različnih socialnih skupin
v procese sodelovanja, načrtovanja, izvajanja ali ovred
notenja projektov na različnih področjih (varovanje okolja, možnosti izobraževanja, zaposlovanja, ohranjanja
kulturne ali naravne dediščine ipd.).
7. Inovativnost:
Prispevek se izkazuje skozi aktivnosti za ustvarjanje spodbudnih okolij za mladinsko delo, ki izhajajo iz
potreb in interesov mladih ter njim lastnega načina izražanja inovativnosti in družbene odgovornosti.
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija z obrazcem za predlog je dosegljiva na spletni strani
Urada RS za mladino https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/javne-objave/
in
na podlagi zaprosila v tajništvu URSM osebno ali po
elektronski pošti gp-ursm.mizs@gov.si. Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Urad RS za mladino, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana.
7. Rok za predložitev predlogov in način predložitve: predlogi morajo prispeti na naslov Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do dne 7. 10. 2021. Kot
pravočasni se štejejo predlogi, ki so do polnoči tega dne
oddani s priporočeno poštno pošiljko.
8. Opremljenost predloga
Predlog na ta javni razpis je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti vidna ustrezna označba: »Ne
odpiraj – Predlog za podelitev državnega priznanja«.
Na ovojnici mora biti napisan polni naziv in naslov predlagatelja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Veljaven bo predlog, ki bo pravilno opremljen in
pravočasno predložen razpisovalcu. Neveljavni predlogi (nepravilno opremljeni in/ali nepravočasno prispeli)
bodo vrnjeni predlagateljem.
9. Odpiranje in pregled predlogov: odpiranje predlogov bo potekalo predvidoma v četrtek, 14. 10. 2021,
v prostorih Urada RS za mladino.
10. Postopek izbire: postopek izbire bo izvedla strokovna komisija za podelitev državnih priznanj, imenovana s strani ministrice, pristojne za mladino. Strokovna
komisija bo pregledala prispele predloge, ugotovila pravilnost, pravočasnost in popolnost vloženih predlogov.
Strokovna komisija bo pozvala tiste predlagatelje, katerih predlogi bodo nepopolni, da jih dopolnijo v 8 dneh od
poziva. Strokovna komisija bo glasovala o predlaganih
kandidatih na podlagi temeljite analize predlogov in razprave o njih. Sprejeti bodo predlogi, za katere je glasovala večina članov strokovne komisije.
11. Dodatne informacije: zainteresirani predlagatelji
se lahko vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo
na tajništvo Urada RS za mladino za morebitna telefonska pojasnila (tel. 01/478-46-76).
Urad RS za mladino
Ob-2866/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
REACT EU – Javni poziv
za Vavčer za prenos lastništva
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto
2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20,
15/21 – ZDUOP in 74/21), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 –
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je
sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15,
36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in
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51/21), Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/II), Akt o ustanovitvi Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, ki ga
je Vlada RS sprejela dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS
št. 47602-30/2020/3 in spremembe št. 47602- 30/2020/6
z dne 30. 3. 2021.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za prenos lastništva (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi
ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva
z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni
subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi
prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža
v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu
z 72.a členom ZGD-1.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo
prenosa lastništva oziroma dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba,
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana
kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in
določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila
iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene
v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj
1 zaposlenega, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva se
upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri
s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in
družbenik – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi
16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne upošteva
zaposlenih iz programa javnih del.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v
nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
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4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov,
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega,
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državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na
dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež na območju
Republike Slovenije. Sedež mora biti vpisan v Poslovni
register Slovenije.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (tj.
do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.
3. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge
pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za področje prenosa
lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1).
4. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenos
lastništva. Prijavitelj lahko za posamezen sklop aktivnosti izbere le zunanjega izvajalca, ki ima v evidencah
vpisane reference za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu. Evidenco zunanjih izvajalcev vodi SPIRIT Slovenija. Objavljena je na spletni
strani https://evidence.spiritslovenia.si.
5. Aktivnosti na področju prenosa lastništva ne
smejo biti izvedene pred 1. 1. 2021.
6. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
7. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po
tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji
izvajalec drugim prijaviteljem.
8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.6.1. pozivne dokumentacije.
9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajaleca.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba
za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica
Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za
prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni
na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba
o sofinanciranju.
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. Prijavitelja se o nepopolni vlogi obvesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor je javni poziv
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še vedno odprt oziroma so sredstva še vedno na voljo,
ima prijavitelj v primeru, da ustreza pogojem, možnost
ponovne oddaje vloge.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 300.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tiste, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti
prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enot
nemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do
30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022
in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo
sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je
30. 9. 2023.
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Upravičene aktivnosti za posamezno oddobreno
vlogo, ne glede na to, za koliko sklopov je vloga odobrena, morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu
skladu preko ePortala najkasneje v roku 12 mesecev od
datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski
podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi
od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški:
1. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
2. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
3. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na dvig
kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.
Minimalna višina subvencije za posamezni sklop
aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije
za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oziroma
za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000,00 EUR.
Strošek DDV ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko pridobi sredstva za vsak sklop aktivnosti samo enkrat v obdobju 2021–2023 (pod pogojem,
da od leta 2020 za isti sklop aktivnosti še ni prejel sofinanciranega vavčerja), pri čemer lahko odda vlogo za
vsak posamezni sklop ločeno ali za več sklopov skupaj.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže
Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na
voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil
ustrezno zaporedno številko vloge.
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12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V primeru, da je oddanih vlog več kot 250, se rok obravnave
sorazmerno podaljša. Izbrani prijavitelji bodo pozvani
k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju
vrniti. Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo
v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim
digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe
o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev je
upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti
v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Sklada, in sicer
skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki
so obračunane od dneva nakazila do dneva vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve
obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki
so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je
posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem
javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na
odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem
javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski
podjetniški sklad zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe
oziroma v kolikor je bila subvencija že izplačana, od
upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev
v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo
sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
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na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-9/2006/36(134-03)

Ob-2818/21

V register političnih strank se pri politični stranki
DeSUS – Demokratični stranki upokojencev Slovenije, s kratico imena DeSUS in s sedežem v Ljubljani,
Kersnikova ulica 6, ter z matično številko: 5492734000,
vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot nova zastopnica stranke se vpiše Marija Pukl,
roj. 20. 2. 1950, državljanka Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Bistriška cesta 4, Domžale.
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Objave po Zakonu o medijih
Št. 265/21-nn

Ob-2819/21

Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo
in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub
ljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Pravne osebe, ki imajo najmanj pet odstotni delež
glasovalnih pravic: Addiko Bank d.d., Ljubljana, Banka
Intesa Sanpaolo d.d., Koper, Banka Sparkasse d.d.,
Ljubljana, BKS Bank AG, Avstrija, Sberbank banka d.d.,
Ljubljana, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Deželna
banka Slovenije d.d., Ljubljana, Gorenjska banka d.d.,
Kranj, Hranilnica LON d.d., Kranj, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana, Primorska hranilnica Vipava d.d., Vipava,
SID banka d.d., Ljubljana, SKB banka d.d., Ljubljana,
UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana, SKB LEASING d.o.o., Ljubljana, Summit Leasing Slovenija d.o.o.,
Ljubljana in GB Leasing d.o.o., Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa upravljanja:
direktorica mag. Stanislava Zadravec Caprirolo.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Blaž
Brodnjak, Vojka Ravbar, Sibil Svilan, Sabina Župec
Kranjc, Jozef Kausich, Lorenzo Ramajola, Jana Benčina Henigman, Mario Henjak, Stefan Vavti, Andrej Andoljšek, Klemen Bajt, Mitja Otorepec.
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Objave sodišč
I 248/2019

Izvršbe
I 300/2019

Os-2473/21

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 300/2019 z dne 11. 10. 2019, je izvršitelj Vito Krevsel 22. 10. 2019 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2
k.o. 2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5,
Jesenice, do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na
Jesenicah, zaradi izterjave 200,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 6. 2021
I 179/2020

Os-2474/21

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 179/2020 z dne 23. 9. 2020, je izvršitelj Vito Krevsel 1. 10. 2020 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2
k.o. 2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5,
Jesenice, do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na
Jesenicah, zaradi izterjave 100,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 6. 2021
I 17/2020

Os-2475/21

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 17/2020 z dne 27. 1. 2020, je izvršitelj Vito Krevsel 3. 2. 2020 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2
k.o. 2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5,
Jesenice, do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na
Jesenicah, zaradi izterjave 100,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 6. 2021
I 182/2019

Os-2476/21

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 182/2019 z dne 10. 10. 2019, je izvršitelj Vito Krevsel 17. 10. 2019 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2
k.o. 2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5,
Jesenice, do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na
Jesenicah, zaradi izterjave 700,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 6. 2021

Os-2477/21

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 248/2019 z dne 10. 10. 2019, je izvršitelj Vito Krevsel 22. 10. 2019 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2
k.o. 2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5,
Jesenice, do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na
Jesenicah, zaradi izterjave 150,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 6. 2021
I 59/2021

Os-2478/21

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 59/2021 z dne 14. 4. 2021, je izvršitelj Vito Krevsel 31. 5. 2021 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2
k.o. 2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5,
Jesenice, do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na
Jesenicah, zaradi izterjave 100,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 6. 2021
I 262/2019

Os-2479/21

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 262/2019 z dne 10. 10. 2019, je izvršitelj Vito Krevsel 22. 10. 2019 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2
k.o. 2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5,
Jesenice, do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na
Jesenicah, zaradi izterjave 70,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 6. 2021
I 58/2021

Os-2480/21

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 58/2021 z dne 14. 4. 2021, je izvršitelj Vito Krevsel 31. 5. 2021 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2
k.o. 2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5,
Jesenice, do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na
Jesenicah, zaradi izterjave 100,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 6. 2021
I 245/2020

Os-2481/21

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 245/2020 z dne 14. 4. 2021, je iz-

Stran

1932 /

Št.

145 / 10. 9. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

vršitelj Vito Krevsel 31. 5. 2021 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2
k.o. 2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5,
Jesenice, do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na
Jesenicah, zaradi izterjave 150,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 6. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 137/2021

Os-2683/21

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d. (vaš znak:
R7777/200900548), Miklošičeva cesta 19, Ljubljana dostava, zoper dolžnika Gašperja Osolin, Masljeva ulica
(CSD) 3, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Iztok Ščernjavič, Ulica Ivana Pengova 18, Domžale, zaradi izterjave 1.513,89 EUR s pripadki, dne 10. 8. 2021 sklenilo:
Dolžniku Gašperju Osolin, prijavljenemu na naslovu Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod,
Enota Domžale, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, sedaj
neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Iztok
Ščernjavič, Ulica Ivana Pengova 18, 1230 Domžale, ki
bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 8. 2021
I N 175/2021

Os-2746/21

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici
svetnici Janji Roblek, v nepravdni zadevi predlagateljice Špele Barle, Lahovče 107, Cerklje na Gorenjskem,
zoper nasprotnega udeleženca Almina Tufekčić, brez
znanega dejanskega prebivališča, s prijavljenim prebivališčem na naslovu Voglarjeva ulica 2a, Naklo in prebivališčem v tujini Gnojnica bb, 75308 Dobošnica, Bosna
in Hercegovina, zaradi zaupanja mladoletnega otroka
v vzgojo in varstvo, določitve preživnine in stikov, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku, postavilo nasprotnemu udeležencu Alminu Tufekčiću, začasno
zastopnico Jelko Sajovic, odvetnico v Kranju.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastop
nika nasprotnega udeleženca.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 8. 2021
VL 37824/2021

Os-2695/21

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvršilni zadevi opr. št. VL 37824/2021 upnice Zavarovalnice Triglav,

d.d., matična št. 5063345000, davčna št. 80040306,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Maja Javornik, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku
Miranu Prelog, EMŠO 2212977500103, Ozka ulica 1,
Slovenj Gradec, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 1.866,42 EUR s pripadki, na podlagi 4. in
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravd
nem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:
Dolžniku Miranu Prelogu, Ozka ulica 1, Slovenj
Gradec, EMŠO: 2212977500103, sedaj neznanega prebivališča, se kot začasna zastopnica določi odvetnica
Vanja Šuler, Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj
navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 8. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 458/2020

Os-2614/21

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Cveti Praštalo, hči Boška Praštala,
rojena 9. 3. 1968, samska, slovenska državljanka, nazadnje stanujoča Mengeška cesta 82, Trzin, umrla dne
29. 9. 2020.
Dediči I. in II. dednega reda so se odpovedali dedovanju po zapustnici. Tako bodo k dedovanju poklicani
dediči III. dednega reda, ki sodišču niso znani.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo,
da imajo pravico dedovati po pokojni, da se v roku enega leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot dediči.
Sodišče bo po poteku oklicnega roka nadaljevalo
z zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju po podatkih, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 7. 2021
D 307/2018

Os-2552/21

V zapuščinski zadevi po pokojni Jožefi Podobnik,
rojena 10. 4. 1921, umrla 20. 11. 2018, nazadnje stanujoča Pot v Boršt 2, Ivančna Gorica, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim
dedičem.
Po do sedaj zbranih podatkih je bila zapustnica
ob smrti samska in ni zapustila potomcev, njeni starši
pa so umrli pred njo. Imela je sestre: Ano Messner,
Frančiško Anžlovar, Kristino Starc in Rozalijo Skubic ter
brate Franceta Podobnika, Antona Podobnika, Alojza
Podobnika ter Silvestra Podobnika. Vsi imenovani so
umrli pred zapustnico. France Podobnik ni zapustil potomcev, so pa le-te zapustili ostali zapustničini bratje oziroma sestre. Sodišču je tekom postopka uspelo pridobiti
podatke o potomcih Frančiške Anžlovar, Kristine Starc,
Rozalije Skubic, Antona Podobnika, Alojza Podobnika
ter Silvestra Podobnika, kakor tudi podatke o potomcih tistih zapustničinih nečakov, ki so že pokojni. Ni pa
sodišču uspelo pridobiti podatkov o potomcih pokojne
Ane Messner, ki je živela v Ameriki (Newfield Township,
Ocean, Michigan) in je imela tri sinove: Franka Messnerja Jr., Toneya Messnerja ter Josepha Messnerja. V zvezi
s slednjimi je sodišču znano le, da je Frank Messner Jr.
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pokojni, ter da je bil Joseph Messner rojen (pribl.) leta
1932, Toney Messner pa (pribl.) leta 1937. Sodišče
drugih podatkov o sinovih pokojne Ane Messner nima.
S tem oklicem zato sodišče poziva vse neznane
dediče po pokojni Jožefi Podobnik, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na
sodni deski/spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 28. 6. 2021
D 35/2021

Os-1912/21

Jernej Bartolo Makovec, sin Antona, neznanega
bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 105/2015 z dne 6. 9. 2016
in določenim datumom smrti 14. 10. 1937 in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2021
II D 2030/2014

Os-2555/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojni Glodež Anici, roj. 20. 8.
1933, drž. RS, vdovi, nazadnje stan. Celjska ulica 8, Maribor, umrli 18. 11. 2014, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 2021
II D 1151/2021

Os-2568/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 31. 12. 1966 umrli Albini
Fabič, roj. 2. 12. 1905 v Gradiški ob Soči, neznanega
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državljanstva, nazadnje stan. Erjavčeva ulica 2, Maribor,
sodišče ne razpolaga s podatki o morebitnih zakonitih
dedičih.
Sodišče zato poziva dediče I., II. in III. dednega
reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 2021
D 65/2021

Os-2752/21

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
29. 1. 2021 umrlem Korać Miletu, roj. 2. 2. 1924, nazadnje stanujočem Dvorska vas 1, Begunje na Gorenjskem. Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato lahko v roku
enega leta od objave tega oklica uveljavljajo dedno
pravico.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 6. 2021
D 117/2021

Os-2615/21

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče po opr.
št. D 117/2020 zapuščinski postopek po pokojni Šentjurc Jožefi, rojeni dne 9. 2. 1930, nazadnje stanujoči
Brnica 45, Hrastnik, umrli dne 14. 1. 2020.
Zapustnica je bila vdova, mati enega otroka, pred
smrtjo oporoke ni napravila. Zapustila je hči Darjo Šentjurc Hazabent, ki se je dedovanju po zapustnici odpovedala. Oče in mati zapustnice, kot tudi njena dedek in
babica ter brat in sestra zapustnice so že pokojni. Sodišče dedičev II. oziroma III. dednega reda ni moglo najti.
Na podlagi 130. in 206. člena Zakona o dedovanju
zapuščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili
imeti pravico do dedovanja, da se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Zapuščina po do sedaj znanih podatkih obsega denarna
sredstva pri NLB d.d., gotovino, nepremičnine ležeče v
k.o. Dol pri Hrastniku. Elektro energija d.o.o. je v zapuščinski postopek prijavila terjatev.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga. Na temelju drugega odstavka 130. člena Zakona o dedovanju velja, da če se po preteku enega leta
od objave oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
po predvidenem postopku razglasi za lastnino Republike
Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije, razen če se takšna zapuščina na zahtevo katerega
od upnikov prenese v stečajno maso stečaja zapuščine
brez dedičev.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. 7. 2021

Oklici pogrešanih
IV N 30/2021

Os-2702/21

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagatelja Viktorja Poljaka, Ivana Firkelja 7, Vukovo Selo, Šenkovec, vodi nepravdni postopek razglasitve pogrešane
Ane Blaževič, roj. 28. 2. 1856, za mrtvo.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je
Ana Blaževič, roj. Cvetkovič (Zwetkowitsch), rojena
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28. 2. 1856 v Selah pri Dobovi 17, Dobova, z zadnjim
znanim stalnim prebivališčem Kapele 8, Kapele, dne
4. 2. 1883 poročila z Andrejem (Andreasem) Blaževičem, ki je umrl 18. 7. 1935. Podatki o smrti Ane Blaževič
sodišču niso znani.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku tega
roka, pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 12. 8. 2021

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
P 576/2021-V

Os-2835/21

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 25. 8. 2021
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 576/2021, s katero zahteva, da se ugotovi, da
gotovina, zasežena dne 17. 3. 2020 pri hišni preiskavi,
na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr.
št. IV Kpd 15601/2020 z dne 13. 3. 2020, v stanovanju
na naslovu Komanija 8f, Dobrova, ki ga uporablja Branimir Tokić, v višini 260.600,00 EUR, premoženje nezakonitega izvora. Nadalje tožnica zahteva, da se zasežena
gotovina v znesku 260.600,00 EUR tožencu odvzame
in s pravnomočnostjo sodbe postane last Republike
Slovenije. Hkrati zahteva, da ji toženec povrne nastale
pravdne stroške.
2. Tožena stranka: Branimir Tokić, s stalnim prebivališčem Jamova cesta 46, Ljubljana in dejanskim prebivališčem Komanija 8f, 1356 Dobrova.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju:
I. Začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora, kot je bilo odrejeno s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. XI Kpd 22190/2020
z dne 8. 5. 2020 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljub
ljani, opr. št. XI Kpd 22190/2020 z dne 2. 11. 2020 ter
podaljšano s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. XI Kpd 22190/2020 z dne 1. 6. 2021, se podaljša
tako, da se:
Branimirju Tokiću ali komurkoli drugemu po njegovem pooblastilu prepove razpolaganje z denarnimi sredstvi v višini 260.600,00 EUR, ki so bila zasežena dne
17. 3. 2020 pri hišni preiskavi na podlagi odredbe Okro-

žnega sodišča v Ljubljani, opr. št. IV Kpd 15601/2020
z dne 13. 3. 2020, v stanovanju na naslovu Komanija
8f, 1356 Dobrova, ki ga uporablja Branimir Tokić in se
odredi njihova nadaljnja hramba tako, da se denarna
sredstva, ki se nahajajo na podračunu Republike Slovenije za sodne depozite pri Upravi RS za javna plačila,
katerega imetnik je Okrožno sodišče v Ljubljani, pod
šifro Sodni-depoziti, nakažejo na podračun Republike
Slovenije, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila, številka SI56 0110 0600 0039 308, katerega
imetnik je ministrstvo, pristojno za finance,
vse za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem zahtevku.
II. Predlog tožeče stranke se zavrne v delu, ki se
nanaša na odreditev nadaljnje hrambe gotovine v višini
260.600,00 EUR (zasežene dne 17. 3. 2020 pri hišni
preiskavi na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljub
ljani, opr. št. IV Kpd 15601/2020 z dne 13. 3. 2020,
v stanovanju na naslovu Komanija 8f, 1356 Dobrova,
ki ga uporablja Branimir Tokić) na podračunu Republike Slovenije za sodne depozite pri Upravi RS za javna
plačila, katerega imetnik je Okrožno sodišče v Ljubljani.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz
odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen
če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito
(peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 10. 9. 2021.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2021
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Preklici

Drugo preklicujejo
AUTRAN d.o.o., Ob Studenčnici 4, Ptuj, izvod licence, št. GE009948/08070/001, za vozilo Scania, reg.
št. MB MU 287. gnr‑343454
AUTRAN d.o.o., Ob Studenčnici 4, Ptuj, izvod licence, št. GE009948/08070/003, za vozilo Scania, reg.
št. MB JP 486. gnq‑343455
Bajraktari Shpend, Ob Hudinji 7a, Celje, certifikat
NPK: Izvajalec betonskih del, št. IBD-07/71, izdajatelj
Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnx‑343448
Balažic Nikolas, Ulica 4. maja 2, Turnišče, dijaško izkaznico, izdal Zavod Antona Martina Slomška,
št. 1055563. gno‑343457
Čamer Štefko, Golovec 7, Trbovlje, veteransko izkaznico, št. 3156, izdajatelj Upravna enota Trbovlje.
gnw‑343449
GTB TEKAVC d.o.o., Rafolče 26A, Lukovica, digitalno tahografsko kartico, št. 2070500011112100, izdal
Cetis Celje d.d. gnc‑343469
K2 TRADE, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002993002, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Boštjan Ojsteršek. gni‑343463
Knap Bogdan, Solčava 76, Solčava, izvod licence,
št. 016112/001, za tovorno vozilo, reg. št. CE LK742,
veljavnost do 15. 5. 2023, izdan na Avtoprevozništvo,
Bogdan Knap s.p. gny‑343447
Kopač Matic, Vajdova ulica 8, Semič, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028325002, izdal Cetis
Celje d.d. gnl‑343460
KORLE LOGISTIKA d.o.o., Kazarje 10, Postojna,
izvod licence, št. GE009807/07035/046, za vozilo Mercedes Benz, reg. št. KP FR-280, veljavnost do 9. 5.
2023. gnh‑343464
Krajnc Alen, Draženci 99, Hajdina, študentsko
izkaznico, št. 71183751, izdala Univerza v Mariboru.
gnp‑343456
Kristanec Dejan, Reševa ulica 9, Kranj, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500047718000, izdal Cetis
Celje d.d. gnu‑343451
Kunštek Boštjan, Žahenberc 8, Rogatec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500037672001, izdal Cetis
Celje d.d. gnf‑343466

Lavrič Uroš, Brodarjev trg 15, Ljubljana, izkaznico
vojnega veterana, št. 552, izdajatelj Upravna enota Celje. gnb‑343445
Likar Alja, Reška c. 12, Postojna, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina,
št. 2656444814826. gnv‑343450
Majetić Hasan, ŠC Celje, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. IZO-07/349, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje
2007. gnk‑343461
PANCE-TOP d.o.o., Pance 21, Šmarje-SAP, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029584005, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Almir Uzunić. gnj‑343462
PIKE, Miloš Cvetinović s.p., Kosovelova ulica 16,
Celje, izvod licence, št. 016457/007, za tovorno vozilo
MAN, reg. št. KPPIKE03, veljavnost do 30. 1. 2024.
gne‑343467
PLANET TRANS d.o.o., Ljubljanska cesta 2A,
Ivančna Gorica, izvod licence, št. GE011583/05115/008,
za vozilo Renault Premium, reg. št. LJ38EDP, veljavnost
do 20. 7. 2025. gns‑343453
PŠ MARIBOR, PRERADOVIČEVA ULICA 33, Maribor, štampiljko okrogle oblike, z grbom Slovenije, premer
35 mm, za napisom: PROMETNA ŠOLA MARIBOR,
Preradovičeva ul. 33, MARIBOR, na sredini je pod grbom številka 2. gng‑343465
SOS SEJEMSKE REŠITVE D.O.O., TRŽAŠKA
CESTA 116, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500047176010, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Džigal Šahman. gnt‑343452
Strasberger Vito, K Roku 17, Novo mesto, spričevalo o plovnosti letala S5-DDS, št. 269. gnn‑343458
TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Kidričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500019589002, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Milan Hrustel. gnz‑343446
VITEL d.o.o., Pražakova 18, Ljubljana, izvod licence, št. GE009603/02023/001, za vozilo Iveco Stralis,
reg. št. LJ 997 FG. gnq‑343459
ZMAK SERVIS, ZLATKO VELIČ S.P., Gorenjska cesta 16, Medvode, digitalno tahografsko kartico,
št. 107050004128001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Zlatko Velič. gnd‑343468

Stran

1936 /

Št.

145 / 10. 9. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA
Javni razpisi

1873

Razpisi delovnih mest

1917

Druge objave

1922

Objave po Zakonu o političnih strankah

1929

Objave po Zakonu o medijih

1930

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora

1931
1931
1932
1932
1933

Preklici
Drugo preklicujejo

1935
1935

1934

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni
list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet:
www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

