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Javni razpisi

Št. 3310-49/2021 Ob-3290/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi 11. člena 
Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kme-
tijske pro izvode in živila iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 67/16, 68/17, 71/18, 157/20 in 61/21; v nadalj-
njem besedilu: Uredba) objavlja

6. javni razpis
za podukrep 3.1 Podpora za novo  
sodelovanje v shemah kakovosti  

v letu 2021

1. Osnovni podatki o javnem razpisu 

Predmet javnega 
razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima 
kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo 
kakovosti oziroma zaradi vključitve pro izvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je 
namenjena prehrani ljudi. 

Razpisana 
sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih 
sklopih:
– 200.000 EUR za kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), ki so upravičenci po 
1. točki prvega odstavka 6. člena Uredbe (sklop A),
– 300.000 EUR za pravne osebe, ki so upravičenci po 2. točki prvega odstavka 6. člena 
Uredbe (sklop B).
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 375.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 14–20–EU,
– 125.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 14–20–slovenska 
udeležba.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov. 

Vrsta javnega 
razpisa: Zaprti

Obdobje vlaganja 
vlog na javni razpis:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. novembra 2021 do vključno 20. decembra 2021, 
do 14. ure. 

Obdobje 
upravičenosti 
stroškov:

V skladu s 4. in 5. členom Uredbe lahko upravičenci prejmejo pavšalno plačilo v obliki 
nepovratne finančne pomoči za koledarsko leto prve pridobitve certifikata za določeno 
upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen pro izvod iz upravičene sheme kakovosti 
in še naslednja štiri zaporedna koledarska leta, pri čemer se upošteva rok za vložitev 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki je v skladu z osmim odstavkom 9. člena Uredbe 
30. junij 2025.
Če upravičenec prvič pridobi certifikat za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za 
določen pro izvod iz upravičene sheme kakovosti pred koledarskim letom vložitve vloge na 
javni razpis, se v skladu s petim odstavkom 5. člena Uredbe petletno obdobje upravičenosti 
do podpore skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, 
kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta 
vložitve vloge na javni razpis. 
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Cilji podukrepa: 

Cilji podukrepa so označevanje pro izvodov z zaščitnim znakom, trženje pro izvodov iz 
upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje pro izvodov s posebnimi označbami 
s strani potrošnikov, ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani pro izvajalcev, kar 
posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega 
sektorja. 

Informacije 
o javnem razpisu: 

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), tel. 01/580-77-92, 
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
– INFO točke KGZS (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije).

2. Cilji podukrepa in namen podpore
1. Cilji podukrepa in namen podpore so določeni 

v 3. in 5. členu Uredbe.
2. Upravičene sheme kakovosti oziroma upravičeni 

pro izvodi iz sheme kakovosti, za katere se lahko vloži 
vloga na javni razpis, so v skladu z drugim odstavkom 
5. člena Uredbe naslednje:

2.1. sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
a) zaščitena geografska označba (Ptujski lük in 

Slovenski med),
b) zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mo-

hant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske 
Istre, Istra in pro izvodi za vina iz sheme kakovosti za-
ščitena označba porekla: kakovostno vino z zaščitenim 
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim ge-
ografskim poreklom, vrhunsko peneče vino z zaščite-
nim geografskim poreklom, kakovostno peneče vino 
z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim 
tradicionalnim poimenovanjem),

c) ekološka pridelava in predelava,
č) zajamčena tradicionalna posebnost:
– Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk/Latte fieno di 

pecora/Lait de foin de brebis/Leche de heno de oveja,
– Ziegen-Heumilch/Goat’s Haymilk/Latte fieno di 

capra/Lait de foin de chèvre/Leche de heno de cabra,
– Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche 

de heno;
2.2. shema kakovosti, priznana s Pravilnikom o po-

stopku priznanja označbe »izbrana kakovost« (Uradni 
list RS, št. 79/15 in 32/18): izbrana kakovost (pro izvodi: 
mleko, mlečni izdelki, ki so pro izvedeni na kmetiji, pe-
rutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sad-
je, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso).

3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen 
v 6. členu Uredbe.

4. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi-

čenec ob vložitvi vloge na javni razpis, so določeni 
v 14. členu Uredbe.

2. Upravičenec glede izpolnjevanja pogojev iz prejšnje 
točke poda izjavo, ki je sestavni del vloge na javni razpis.

3. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu 
z zahtevami iz tega javnega razpisa, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili.

4.2 Posebni pogoji
1. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upra-

vičenec ob vložitvi vloge na javni razpis, so določeni 
v 7. členu Uredbe.

2. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev aktivnega 
kmeta iz 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe se 
šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu 
z Uredbo o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, 
št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 
10/19, 7/20, 78/20, 3/21 in 67/21), ki je izdana na pod-
lagi zbirne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja 
ukrepe kmetijske politike za leto 2021.
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3. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe se 
šteje, da so bila odobrena oziroma izplačana sredstva 
za isti namen, če so bila upravičencu oziroma za KMG, 
za katere uveljavlja podporo upravičenec, že odobrena 
sredstva iz podukrepa iz Uredbe oziroma iz drugih jav-
nih sredstev in gre za isto shemo kakovosti oziroma isti 
pro izvod iz sheme kakovosti.

4. Ne glede na prejšnjo točko se šteje, da so bila 
odobrena oziroma izplačana sredstva za isti namen tudi, 
če so bila upravičencu oziroma za KMG, za katere uve-
ljavlja podporo upravičenec, že odobrena sredstva iz po-
dukrepa iz Uredbe oziroma iz drugih javnih sredstev za:

– shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava 
in se vloži vloga za isto shemo kakovosti,

– pro izvod za vina iz sheme kakovosti zaščitena 
označba porekla in se vloži vloga za katerikoli pro izvod 
za vino iz sheme kakovosti zaščitena označba porekla,

– pro izvod mleko ali mlečni izdelki, ki so pro izvedeni 
na kmetiji, in se uveljavlja podpora za KMG za enega od 
teh pro izvodov,

– pro izvod sadje ali predelani izdelki iz sadja, in se 
uveljavlja podpora za KMG za enega od teh pro izvodov,

– pro izvod govedo ali goveje meso, in se uveljavlja 
podpora za KMG za enega od teh pro izvodov,

– pro izvod perutnina ali perutninsko meso, in se 
uveljavlja podpora za KMG za enega od teh pro izvodov,

– pro izvod prašiči ali prašičje meso, in se uveljavlja 
podpora za KMG za enega od teh pro izvodov.

5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis in 

vstop ni prag so določeni v 8. členu Uredbe in dokumentu 
»Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ uprav-
ljanja PRP 2014-2020 in je dostopen na spletni strani 
MKGP: https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Meri-
la-za-izbor-operacij_13.-sprememba.pdf, ter so podrob-
neje opredeljena v tem poglavju.

2. Ocenjevanje vloge temelji na predloženi doku-
mentaciji in podatkih iz uradnih evidenc. Če upravičenec 
za posamezno merilo ne predloži predpisanih dokazil, 
se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

3. Merila za ocenjevanje vlog so naslednja:
3.1 Merila za izbor, če je upravičenec KMG iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (sklop A):

MERILO Maksimalno 
število točk

1. Aktivna vključitev v sheme kakovosti 70
a) Vrsta sheme kakovosti
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za shemo kakovosti: 

40

– zaščitena geografska označba (Ptujski lük, Slovenski med), 39
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje 
Slovenske Istre, Istra),

40

– zaščitena označba porekla (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino 
z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom, 
kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim 
poimenovanjem),

38

– ekološka pridelava in predelava, 40
– izbrana kakovost (pro izvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so pro izvedeni na kmetiji, perutnina, 
perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso),

40

– zajamčena tradicionalna posebnost (Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait 
de foin de brebis / Leche de heno de oveja, Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra 
/ Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra, Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / 
Leche de heno).

40

b) Vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja v letu objave javnega razpisa, ki se nanaša na dejavnost s področja kmetijstva ali 
živilstva. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije 
pro izvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu upravičenca v različnih oblikah 
pro izvodnega sodelovanja oziroma pogodbenega povezovanja. Upravičenec vlogi na javni 
razpis priloži potrdilo o vključenosti v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja na Dokazilu št. 3, ki je v prilogi 2 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo glede na 
različne oblike pro izvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja, pri čemer je največje število 
točk iz naslova tega merila 30.

30

Upravičenec je član skupine pro izvajalcev ali organizacije pro izvajalcev. 20
Upravičenec je član zadruge. 15
Upravičenec je član gospodarsko-interesnega združenja. 7
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenju 
ali društvu). 

5

2. KMG je razvrščeno v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Upošteva se povprečno število točk/hektar, ki jih ima na dan oddaje vloge na javni razpis KMG 
v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev na območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD). 

20

Kmetijsko gospodarstvo prejme 550 točk ali več. 20
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 549 točk. 16
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk. 12
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MERILO Maksimalno 
število točk

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk. 10
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk. 7
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 50 do vključno 149 točk. 6
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 1 do vključno 49 točk. 5
3. Prispevek k horizontalnim ciljem (vključenost v ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 
M11 – Ekološko kmetovanje in M14 – Dobrobit živali iz PRP 2014–2020)
Upravičenec je vključen v ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, M11 – Ekološko 
kmetovanje oziroma M14 – Dobrobit živali iz PRP 2014–2021 kar se preverja iz zbirne vloge za 
neposredna plačila, oddane v letu 2021. 

10

Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v en ukrep. 3
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v dva ukrepa. 6
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v tri ukrepe. 10
SKUPAJ OD 1–3 100

3.2 Merila za izbor, če je upravičenec pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (sklop B):

Merilo Maksimalno 
število točk

1. Aktivna vključitev v sheme kakovosti 50
a) Vrsta sheme kakovosti
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem 
kakovosti:

40

– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med), 39
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje 
Slovenske Istre, Istra),

40

– zajamčena tradicionalna posebnost (Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait de 
foin de brebis / Leche de heno de oveja, Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de 
foin de chèvre / Leche de heno de cabra, Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno),

38

– izbrana kakovost (pro izvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so pro izvedeni na kmetiji, perutnina, govedo, 
sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči). 

37

b) Uporaba zaščitnega znaka za shemo oziroma pro izvod iz sheme kakovosti, za katerega mu ni bila 
odobrena podpora v okviru podukrepa iz Uredbe
Upravičenec izkazuje izpolnjevanje zahtev iz tega merila z Dokazilom št. 1, ki je v prilogi 2 razpisne 
dokumentacije. Točke, na podlagi uporabe zaščitnega znaka iz naslova sheme kakovosti, priznane 
s predpisi Unije, in točke na podlagi uporabe zaščitnega znaka iz naslova sheme kakovosti, priznane 
s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti, se seštevajo. Najvišje število točk iz naslova tega 
merila je 10. 

10

Uporaba zaščitnega znaka za v okviru tega javnega razpisa podprte pro izvode iz shem kakovosti, 
priznanih s predpisi Unije
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava ali
– zajamčena tradicionalna posebnost.

6

Uporaba zaščitnega znaka za v okviru tega javnega razpisa podprte pro izvode za sheme kakovosti, 
priznane s predpisom, ki ureja nacionalno shemo kakovosti: izbrana kakovost. 

4

2. Število KMG, za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen pro izvod iz upravičene sheme 
kakovosti, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev podpore iz 
Uredbe

30

Pravna oseba uveljavlja podporo za več kot 100 KMG. 30
Pravna oseba uveljavlja podporo za najmanj 51 KMG do vključno 100 KMG. 27
Pravna oseba uveljavlja podporo za najmanj 31 KMG do vključno 50 KMG. 23
Pravna oseba uveljavlja podporo za najmanj 21 KMG do vključno 30 KMG. 20
Pravna oseba uveljavlja podporo za najmanj 11 KMG do vključno 20 KMG. 17
Pravna oseba uveljavlja podporo za najmanj 6 KMG do vključno 10 KMG. 15
Pravna oseba uveljavlja podporo za 5 KMG in manj. 10
3. KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe, so razvrščena 
v OMD
Upošteva se povprečno število točk/hektar, v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih 
gospodarstev v OMD, ki jih imajo na dan oddaje vloge na javni razpis KMG, za katere pravna oseba 
uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe. Kot merilo se upošteva seštevek povprečnega 
števila točk/hektar za vse KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje 
za dodelitev podpore iz Uredbe. Seštevek povprečnega števila točk se deli s številom KMG, za 
katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe. 

15

Povprečno število točk KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo, znaša 550 točk ali več. 15
Povprečno število točk KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo, znaša od 450 do vključno 
549 točk.

12



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 173 / 5. 11. 2021 / Stran 2459 

Merilo Maksimalno 
število točk

Povprečno število točk KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo, znaša od 350 do vključno 
449 točk.

10

Povprečno število točk KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo, znaša od 250 do vključno 
349 točk.

8

Povprečno število točk KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo, znaša od 150 do vključno 
249 točk.

6

Povprečno število točk KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo, znaša od 50 do vključno 
149 točk.

4

Povprečno število točk KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo, znaša od 1 do vključno 
49 točk.

2

4. Drug certificiran pro izvod ali druga shema kakovosti, za katerega upravičencu ni bila odobrena 
podpora v okviru podukrepa iz Uredbe
Točke na podlagi tega merila prejme upravičenec, ki ima na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven 
certifikat za drugo shemo kakovosti oziroma drug pro izvod iz sheme kakovosti, za katero mu ni bila 
odobrena podpora v okviru podukrepa iz Uredbe.
Upravičenec izkazuje uveljavljanje tega merila z zahtevo v vlogi na javni razpis. Veljavnost certifikata 
se preveri iz uradnih evidenc. Točke, na podlagi sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije, in 
točke, na podlagi sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti, se 
seštevajo. Najvišje možne število točk iz naslova tega merila je 5.

5

Pridobljen certifikat za v okviru tega javnega razpisa podprte pro izvode iz shem kakovosti, priznanih 
s predpisi Unije:
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– zajamčena tradicionalna posebnost ali
– ekološka pridelava in predelava. 

3

Pridobljen certifikat za v okviru tega javnega razpisa podprte pro izvode iz sheme kakovosti, priznane 
s predpisom, ki ureja nacionalno shemo kakovosti: izbrana kakovost. 

2

SKUPAJ 1–4 100

6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. Finančne določbe so opredeljene v 10. členu 

Uredbe.
2. Višina pavšalnega plačila za posamezno upravi-

čeno shemo kakovosti ali pro izvod iz upravičene sheme 
kakovosti je določena v prilogi 2 Uredbe.

7. Vloga in obravnava vlog
1. Vložitev in obravnava vloge se izvaja v skladu 

z 11., 12. in 13. členom Uredbe.
2. Za elektronsko vložitev vloge na javni razpis 

ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu 
https://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali 
njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifi-
kacije prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravi-
čenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, 
vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom in vloži 

vlogo na javni razpis v informacijski sistem ARSKTRP. 
Priloge se priložijo kot skenogram.

3. V skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 51. čle-
na Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 
– odl. US in 123/21) se vloge odobrijo na podlagi popol-
nih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, dosežejo mi-
nimalni prag točk pri merilih za izbor, in sicer po vrstnem 
redu od najvišje do najnižje točkovane vloge, za katero 
so razpisana sredstva v celoti še na voljo.

4. Če sta dve ali več vlog na javni razpis točkovani 
z enakim številom točk in razpisana sredstva ne zado-
ščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu 
s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe vloge na javni 
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor 
vlog, in sicer na naslednji način:

Upravičenec je KMG iz 1. točke prvega 
odstavka 6. člena Uredbe

ponder Upravičenec je pravna oseba iz 2. točke 
prvega odstavka 6. člena Uredbe

Ponder

Vrsta sheme kakovosti. 15 % Vrsta sheme kakovosti. 10 %
Vključenost v različne oblike pro izvodnega 
sodelovanja in pogodbenega povezovanja.

10 % Uporaba zaščitnega znaka na pro izvodu, za 
katerega mu ni bila odobrena podpora.

15 %

KMG je razvrščeno v OMD. 40 % Število KMG, za katere pravna oseba uveljavlja 
podporo.

25 %

Prispevek k horizontalnim ciljem. 35 % KMG, za katere pravna oseba uveljavlja 
podporo so razvrščena v OMD.

30 %

Drug certificiran pro izvod ali druga shema 
kakovosti. 

20 %
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5. 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, (ES) 
št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič 
spremenjena z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določi-
tvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropske-
ga 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 Ured-
be (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), ARSKTRP zavrne vlogo na javni razpis 
oziroma zahtevek za izplačilo sredstev, če ugotovi, da 
je upravičenec umetno ustvaril pogoje za pridobitev ozi-
roma izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso 
v skladu s cilji podukrepa.

8. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
1. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob 

vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na v od-
ločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve 
zahtevka, so določeni v 9. členu Uredbe.

2. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke prvega od-
stavka 9. člena Uredbe se dokazuje z odločbo o dode-
litvi neposrednih plačil v skladu s predpisom, ki ureja 
sheme neposrednih plačil, ki je izdana na podlagi zbirne 
vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe 
kmetijske politike za leto, za katerega se vloži zahtevek 
za izplačilo sredstev.

3. Dokazila iz 3., 4., 5. in 6. točke prvega od-
stavka 9. člena Uredbe upravičenec v skladu z drugim 
odstavkom 9. člena Uredbe priloži zahtevku za izplačilo 
sredstev oziroma vloži do v odločbi o pravici do sred-
stev predvidenega datuma za vložitev zahtevka (Doka-
zilo št. 2 je v prilogi 2 razpisne dokumentacije).

4. V skladu s šestim odstavkom 9. člena Ured-
be mora upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev oziroma na v odločbi o pravici do 
sredstev predvideni datum vložitve zahtevka predložiti 
poročilo o vrednosti tržne pro izvodnje za upravičeno 
shemo kakovosti, ki za vsako leto obdobja upravičeno-
sti do podpore vsebuje naslednje sestavine: povprečna 
letna pro izvodnja, povprečna letna količina prodanih 
pro izvodov, povprečna prodajna cena pro izvoda in po-
datek o prihodku od prodaje.

5. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev določa 
16. člen Uredbe, pri čemer se elektronsko izpolnjevanje 
zahtevka izvede na način iz 2. točke 7. poglavja tega 
javnega razpisa.

6. Upravičenec vloži zahtevke za izplačilo sredstev 
v skladu s časovno dinamiko vložitve zahtevkov za iz-
plačilo sredstev, kot jo določa 17. člen Uredbe.

7. Če ima upravičenec poslovno spletno stran, mora 
v skladu s Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18 in 191/20; 
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o označevanju) na tej 
spletni strani označiti vir sofinanciranja. Upravičenec, ki 
je v skladu s Pravilnikom o označevanju dolžan označiti 
vir sofinanciranja s plakatom ali obrazložitveno tablo, 
mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti fotografijo 
plakata ali obrazložitvene table.

9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca 
določa 18. člen Uredbe.

10. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 19. členu 
Uredbe.

11. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku 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), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), so informacije 
za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala 
ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.

12. Izvedba kontrole ter sistem kršitev in sankcij: 
izvedbo kontrole ter sistem kršitev in sankcij določa 
20. člen Uredbe.

13. Višja sila in izjemne okoliščine: višjo silo in 
izjemne okoliščine določa 21. člen Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-3297/21
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

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

javni razpis
za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Na podlagi določb:
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede 
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razve-
ljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjena z Uredbo 
(EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 
in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zago-
tovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih struktur-
nih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 
(v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU);

– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Ured-
be (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in 
ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spod-
bujanje odprave posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe 
in gospodarstva (REACT-EU) (v nadaljevanju: Uredba 
1303/2013/EU);

– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1);
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– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih infor-
macij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo in-
formacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za 
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi 
(UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), zadnjič spreme-
njena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/437 z dne 
3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 1011/2014 glede sprememb vzorca za posredovanje 
finančnih podatkov, vzorca zahtevka za plačilo, vključno 
z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in 
vzorca za izkaze;

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na 
področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in 
ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo 
kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade 
(UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2021/439 
z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe 
(EU) št. 215/2014 glede vključitve novega tematskega 
cilja v nomenklaturo kategorij ukrepov za ESRR, ESS 
in Kohezijski sklad v okviru cilja »naložbe za rast in de-
lovna mesta«;

– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov 
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, teh-
ničnih 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), spre-
menjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/255 
z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene ured-
be Komisije (EU) št. 821/2014 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 instru-
mentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in ko-
municiranja za operacije ter sistema za beleženje in 
shranjevanje podatkov;

– Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna 
mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, 
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju 
za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38 
z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2021/436 z dne 3. marca 2021 
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207 glede 
sprememb vzorca poročil o izvajanju za cilj »naložbe za 
rast in delovna mesta«;

– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 
z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Dele-
girano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. febru-
arja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe 
(EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, 
možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, 
revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in me-
todologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III;

– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 522/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje 
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega 
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj 
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 
22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi 
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukre-
pov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih 
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 
z dne 11. 11. 2017, str. 26);

– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komi-
sija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU;

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

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

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP in 74/21);

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

– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Ura-
dni list RS, št. 174/20);

– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17, 69/17, 67/18 in 51/21);

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20);

– Uredba (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in 
sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nada-
ljevanju: Splošna uredba GDPR);

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20; 
v nadaljevanju ZVOP-1);

– Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 
št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18);

– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15 in 14/18);
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– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20, 
v nadaljevanju: Zakon o varstvu osebnih podatkov);

– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 
22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadalje-
vanju: Zakon o gospodarskih družbah);

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

– Partnerski sporazum med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001, verzija 4.1, z dne 20. 4. 
2020 z vsemi spremembami,

– Operativni program za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 18. 6. 2020, verzi-
ja 5.0 z vsemi spremembami;

– Program izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016 z vsemi spremem-
bami;

– Odločitev o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi or-
gana upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad 
št. 3032-129/2021/8 za »Javni razpis za krepitev podpor-
nega okolja za socialna podjetja«, z dne 28. 10. 2021.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 
»Operativnega programa za izvajanje evropske kohezij-
ske politike v programskem obdobju 2014–2020«, predno-
stne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za ze-
leno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1: »Spod-
bujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem 
novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja 
novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, speci-
fičnega cilja 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja 
podjetij, predvsem start-up podjetij«.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovi-

tega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju 
kohezijskih regij, in sicer z oblikovanjem specifičnih sto-
ritev podpornega okolja za usposabljanje, mentorstvo, 
povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem. Pod-
porno okolje za socialna podjetja bo prispevalo h kre-
pitvi veščin in kompetenc socialnih podjetnikov, pove-
čalo možnosti za ustanavljanje novih socialnih podjetij, 
spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, prispevalo 
k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj z lokal-
nim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organiza-
cijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev 
za boljši dostop na trg. Podporno okolje bo zagotavljalo 
tudi informiranje in obveščanje javnosti o pomenu so-
cialnega podjetništva, mreženje socialnih podjetij ter 
promocijo socialnega podjetništva.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike je prispe-
vati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja 
in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, pred-
nostne naložbe 3.1: »Spodbujanje podjetništva, zlasti 
z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodar-
stvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi 
prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:
– vzpostaviti vzpodbudno podporno okolje za razvoj 

in delovanje novih ter obstoječih socialnih podjetij,
– krepitev veščin in kompetenc za ustanavljanje 

novih ter razvoj obstoječih socialnih podjetij,
– okrepiti informiranost socialnih podjetij za razvoj 

dejavnosti socialnega podjetništva ter promocijo social-
nega podjetništva,

– spodbuditi povezovanje in sodelovanje socialnih 
podjetij in organizacij s področja socialnega podjetništva 
ter povezovanje z lokalnimi in regionalnimi okolji ter 
medsektorsko povezovanje.

Cilje javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi 
rezultati:

– število podprtih (socialnih) podjetij, ki prejmejo 
nefinančno podporo (šifra kazalnika: CO01 in CO04).

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvaja-

nja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in 
profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetij 
v posamezni kohezijski regiji.

Prijavitelji s partnerji kot konzorcij morajo izvajati 
naslednje naloge:

– promocija socialno podjetniške kulture,
– izvajanje podpornih storitev za obstoječa in po-

tencialna socialna podjetja,
– povezovanje socialnih podjetij in vzpostavljanje 

partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podje-
tništva in družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni 
ter medsektorsko povezovanje,

– evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni 
in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah pri na-
stajanju in delovanju socialnih podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasled-
njih aktivnosti:

1. informiranje in svetovanje,
2. povezovanje socialnih podjetij in povezovanje 

z lokalnimi in regionalnimi okolji ter medsektorsko po-
vezovanje,

3. usposabljanje in delavnice ter
4. analiza in poročanje.
Ad1) Informiranje in svetovanje
– informiranje in svetovanje za razvoj socialnega 

podjetništva,
– redno informiranje o aktivnostih na področju 

spodbujanja in financiranja socialnega podjetništva,
– svetovalne storitve za ustanavljanje in profesio-

nalizacijo socialnih podjetij, za iskanje novih poslovnih 
priložnosti in ugotavljanje možnosti izvajanja javnih sto-
ritev socialnih podjetij,

– promocija storitev za spodbujanje socialnega 
podjetništva v posamezni kohezijski regiji.

Ad2) Povezovanje socialnih podjetij in povezova-
nje z lokalnimi in regionalnimi okolji ter medsektorsko 
povezovanje

– povezovanje socialnih podjetij z izmenjavo dobrih 
praks, predstavitve izkušenj z namenom mreženja in po-
večanja konkurenčnosti sektorja socialnega podjetništva,

– mreženje sub jektov podpornega okolja na lokalni 
in regionalni ravni (regionalna stičišča nevladnih orga-
nizacij, regionalne razvojne agencije, inkubatorji social-
nega podjetništva …) z namenom oblikovanja ukrepov 
in predlogov za spodbujanje ugodnega poslovnega oko-
lja za razvoj socialnega podjetništva.

Ad3) Usposabljanje in delavnice
– izvajanje usposabljanj in delavnic za obstoječa ter 

potencialno nova socialna podjetja z namenom poveča-
nja produktivnosti in profesionalizacije, ki bodo povečala 
aktivnosti socialnih podjetij,
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– izvajanje usposabljanj in delavnic, namenjenih 
pridobivanju veščin in kompetenc za učinkovitejše vklju-
čevanje ranljivih ciljnih skupin na trgu dela v dejavnosti 
socialnih podjetij, ki bodo posledično prispevala k večji 
profesionalizaciji obstoječih ter potencialno novih soci-
alnih podjetij.

Ad4) Analiza in poročanje
– koordinacija in vodenje konzorcija,
– predstavitve in poročanje o izvedenih aktivnostih 

podpornega okolja v posamezni kohezijski regiji.
Vse navedene aktivnosti za doseganje ciljev javne-

ga razpisa morajo biti natančno opredeljene v Obrazcu 
št. 4 – Predstavitev operacije, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Vse aktivnosti operacije se lahko izvaja-
jo tudi preko spleta v primeru višje sile, kot to opredelju-
jejo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020, marec 2021, objavljena na spletni 
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih 

območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Konzorcij bo upravičen do sredstev tistega pro-

gramskega območja, na katerem načrtuje izvajanje ak-
tivnosti operacije (aktivnosti morajo biti načrtovane na 
način, da bo pokrita celotna kohezijska regija). Prijavitelj 
in partner oziroma partnerja morata oziroma morajo 
imeti na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v tisti 
kohezijski regiji, v kateri konzorcij načrtuje izvedbo aktiv-
nosti. Sedež mora biti vpisani v Sodni register/Poslovni 
register Slovenije.

V vlogi na javni razpis mora biti jasno opredeljeno, 
v katerem programskem območju se bodo izvajale ak-
tivnosti operacije.

Razdelitev slovenskih občin na programski območji 
kohezijska regija Vzhodna oziroma kohezijska regija Za-
hodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/ 
kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.

Sprememba programskega območja po oddaji vlo-
ge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpo-
ved pogodbe o sofinanciranju.

3. Ciljne skupine/upravičenci ter sodelovanje s pri-
druženimi partnerji

3.1 Ciljne skupine
Ciljne skupine, katerim so namenjene storitve pod-

pornega okolja za socialna podjetja, ki so predmet fi-
nanciranja po tem javnem razpisu, so obstoječa ter 
potencialno nova socialna podjetja, ki so registrirana ali 
v procesu registracije, skladno z Zakonom o socialnem 
podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – 
ZDU-1I in 13/18).

3.2 Upravičenci
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj s partnerji, 

ki skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma kon-
zorcij. Konzorcij sestavljajo ne več kot trije konzorcijski 
partnerji, od katerih je en vodja konzorcija oziroma po-
slovodeči konzorcijski partner. Vodja konzorcija v imenu 
konzorcija izvede prijavo na javni razpis.

Konzorcij sestavlja vsaj po en partner, in sicer:
1. pravna oseba, ki opravlja splošne razvojne na-

loge v regiji;
2. pravna oseba zasebnega prava, ki je registrirana 

skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP 
(Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

V konzorcij morajo biti vključeni partnerji iz iste 
kohezijske regije, kjer se bodo izvajale aktivnosti v okvi-
ru predmetnega razpisa.

Na razpisu lahko sodelujejo konzorcijski partnerji, ki 
so za ureditev medsebojnih razmerij sklenili konzorcij-
sko pogodbo o skupni izvedbi operacije v skladu s pred-
metnim javnim razpisom in v kateri morajo biti jasno 
opredeljene vloge in načrtovane aktivnosti partnerjev, 
s katerimi zagotavljajo pokritje celotnega območja ko-
hezijske regije, iz katere prihajajo.

Konzorcij se lahko prijavi na javni razpis samo z eno 
vlogo, posamezni konzorcijski partnerji pa lahko sode-
lujejo samo v enem konzorciju. V kolikor isti partner 
sodeluje v več konzorcijih, se vse take vloge zavrnejo.

V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena 
operacija.

3.3 Sodelovanje s pridruženimi partnerji
V okviru operacije je zaželeno sodelovanje z različ-

nimi deležniki na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. 
To pomeni sodelovanje prijavitelja oziroma konzorcija 
z drugimi pravnimi osebami ne glede na njihov status 
in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji) predvsem 
z namenom prenosa znanj ter usklajevanja aktivnosti 
na področju podpornega okolja za socialna podjetja. 
V vlogi pridruženega partnerja lahko nastopajo npr. pod-
jetja, podjetniški inkubatorji, združenja, nevladne orga-
nizacije, socialna podjetja, izobraževalni in drugi pravni 
sub jekti, ki že izvajajo aktivnosti oziroma storitve pod-
pornega okolja za socialna podjetja in lahko s svojo de-
javnostjo in vlogo pripomorejo k uspešnejši izvedbi aktiv-
nosti oziroma k doseganju zastavljenih ciljev operacije. 
Pridruženi partnerji operacije lahko nastopajo v vlogi 
zunanjih izvajalcev, pri čemer zanje prav tako veljajo do-
ločila o upoštevanju načel javnega naročanja, opredelje-
na v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020, marec 2021, objavljena na spletni 
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Sodelovanje pridruženih partnerjev in njihova vloga 
v operaciji bo upoštevana pri ocenjevanju vlog. V okvi-
ru posamezne vloge lahko sodeluje več pridruženih 
partnerjev, ki s poslovodečim konzorcijskim partnerjem 
podpišejo dogovor o sodelovanju, ki je Priloga 2 razpi-
sne dokumentacije.

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

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno 
iz vsebine celotne vloge.

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v v tč. 2.5. raz-
pisne dokumentacije.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije). Ministr-
stvo izvede preveritev določenih pogojev z vpogledom 
v javne evidence. V primeru dvoma glede izpolnjevanja 
pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila 
ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, 
se zavrne.

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

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko ministrstvo 
odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri če-
mer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva 
skupaj za zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva 
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
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4.1 Splošni pogoji za prijavitelje (pogoje iz te točke 
morajo izpolnjevati vsi konzorcijski partnerji)

1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za upravičen-
ca, ki so določeni v točki 3.2. javnega razpisa, in sicer, 
da je:

a) pravna oseba, ki opravlja splošne razvojne na-
loge v regiji;

b) pravna oseba zasebnega prava, ki je registrirana 
skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (Uradni list 
RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

2. Prijavitelj opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji 
kot je opredeljeno v tč. 2.3. javnega razpisa. Dejavnost, 
ki jo opravlja, mora biti neposredno povezana s pred-
metom razpisa.

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

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finanč-
no upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali 
več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj ne izpol-
njuje 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 oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravil-
nosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih 
pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo ozi-
roma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o so-
financiranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 
3 leta.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. 
US).

7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20).

8. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) 
ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financira-
nja terorizma.

9. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. 
V primeru, da odločba Evropske komisije ni dokončna, 
se šteje, da prijavitelj naveden pogoj izpolnjuje, če je 
sredstva v ustrezni višini položil na posebni skrbniški 
račun pri banki in z njimi ne razpolaga.

10. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem 

razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

4.2 Posebni pogoji za prijavitelje (pogoje iz te točke 
morajo izpolnjevati vsi konzorcijski partnerji)

Posebni pogoji za kandidiranje so (pogoj 2. in 3. je 
izključujoč, kar pomeni, da mora prijavitelj izpolnjevati 
pogoj 2. ali 3.):

1. Prijavitelj je na dan oddaje vloge vpisan v Poslov-
ni register Slovenije vsaj 24 mesecev.

2. Prijavitelj iz tč. 4.1.1 a) ima v tekočem program-
skem obdobju naziv nosilne institucije v razvojni regiji 
ter je vpisan v evidenco Regionalnih razvojnih agencij 
za tekoče programsko obdobje, ki jo vodi Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

3. Prijavitelj iz tč. 4.1.1 b) ima v aktu o ustanovitvi 
opredeljene aktivnosti za razvoj socialnega podjetništva 
in podpornega okolja.

4. Prijavitelj je primerljive aktivnosti, ki so predmet 
operacije, s katero se prijavlja na javni razpis, izvajal 
najmanj dve leti pred oddajo vloge na javni razpis.

5. Prijavitelj zagotavlja, da bodo storitve podporne-
ga okolja zagotovljene na območju celotne kohezijske 
regije, za katero oddaja vlogo.

6. Prijavitelj se zavezuje, da bo v aktivnosti, ki jih 
bo izvajal v okviru tega razpisa, vključeval tudi ostale 
razvojne regije, ki so vključene v posamezno kohezijsko 
regijo in ostale deležnike na področju razvoja socialnega 
podjetništva v posamezni kohezijski regiji.

7. Prijavitelj mora imeti zaposleno vsaj eno osebo 
za polni delovni čas, ki bo za potrebe izvedbe javnega 
razpisa opravljala aktivnosti na operaciji.

8. Prijavitelj zagotavlja tehnično in prostorsko spo-
sobnost za izvajanje operacije, in sicer prostor za spre-
jem strank in svetovanje ter primerno IKT opremo za 
izvajanje storitev na daljavo.

9. Prijavitelj s partnerji, ki skupaj tvorijo konzorcijsko 
partnerstvo oziroma konzorcij, se na razpis lahko prija-
vijo samo z eno vlogo, posamezni konzorcijski partner 
pa lahko sodeluje samo v enem konzorciju.

4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem 

in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020«.

2. V okviru prijavljene operacije mora iz predložene 
finančne konstrukcije izhajati, da so zagotovljena sred-
stva za izvedbo operacije, pri čemer se upoštevajo tako 
pričakovana sredstva iz naslova javnega razpisa ter 
lastna sredstva oziroma krediti.

3. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine.
4. Vloga na predmetni javni razpis je bila odda-

na pred začetkom izvajanja operacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev pri-

javitelja oziroma konzorcijskih partnerjev, lahko ministr-
stvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh zgoraj navede-
nih pogojev za kandidiranje, bodo s sklepom ministra 
zavrnjene kot neustrezne.

5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora operacij

Postopek izbora operacij bo vodila strokovna ko-
misija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je 
s sklepom imenoval minister (v nadaljevanju: strokovna 
komisija).

Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 
vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali vloga iz-
polnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne 
izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega 
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ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. 
Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi 
meril, ki jih je potrdil Odbor za spremljanje Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020. Način uporabe in pomen posame-
znih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji v tč. 2.6.

Merilo Št. točk
1 KAKOVOST IN IZVEDLJIVOST OPERACIJE 50
a) Ustreznost načrtovanih aktivnosti za izvedbo operacije
b) Cilji in pričakovani rezultati 
c) Tveganja za izvedbo in ukrepi za obvladovanje tveganj
d) Terminski plan izvedbe 
e) Sodelovanje s pridruženimi partnerji
2 USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO OPERACIJE 30
a) Upravljalska/koordinacijska sposobnost prijavitelja
b) Reference in izkušnje prijavitelja in konzorcijskih partnerjev
c) Organizacija izvedbe operacije 
3 PRISPEVEK K IZBOLJŠANJU POSLOVNEGA OKOLJA 20

3.1 Dodana vrednost izvedenih aktivnosti za socialna podjetja
3.2 Trajnost operacije 

SKUPAJ 100

Maksimalno število točk je 100.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinan-

ciranje, je 60 točk ali več.
V okviru javnega razpisa bo strokovna komisija 

izbrala eno vlogo prijavitelja za posamezno kohezijsko 
regijo, ki je pri ocenjevanju dosegla največje število točk. 
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavite-
lji, ki so dobili več točk pri merilu 1, nato pri merilu 2 in 
nazadnje pri merilu 3. Vlogi, ki bosta v posamezni kohe-
zijski regiji dosegli največje število točk, bosta predlaga-
ni ministru v odobritev sofinanciranja, medtem ko bo za 
ostale vloge predlagana zavrnitev.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
418.285,71 EUR.

Proračunska postavka Programsko območje % Leto 2022 Leto 2023 SKUPAJ
PP 160061 PN3.1 – Socialno 

podjetništvo-14-20-Z-EU Zahod 70 64.000,00 34.145,25 98.145,25

PP 160062 PN3.1 – Socialno 
podjetništvo-14-20-Z-slovenska 

udeležba
Zahod 30 27.428,57 14.633,68 42.062,25

Skupaj 100 91.428,57 48.778,93 140.207,50

Proračunska postavka Programsko območje % Leto 2022 Leto 2023 SKUPAJ
PP 160059 PN3.1 – Socialno 

podjetništvo-14-20-V-EU Vzhod 75 136.000,00 72.558,66 208.558,66

PP 160060 PN3.1 – Socialno 
podjetništvo-14-20-V-slovenska 

udeležba
Vzhod 25 45.333,33 24.186,22 69.519,55

Skupaj 100 181.333,33 96.744,88 278.078,21

Sredstva niso prenosljiva med programskimi ob-
močji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta 2022–2023, oziroma traja do 
porabe sredstev.
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Predvideno koriščenje sredstev po posameznem 
letu je:

– leto 2022: 272.761,90 EUR
– leto 2023: 145.523,81 EUR.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvide-

ni časovnici, se neporabljena sredstva lahko prenesejo 
v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo proračunskih 
sredstev.

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

Dinamika financiranja operacije bo določena s po-
godbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim 
prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finanč-
nega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev.

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

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali 
prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah sloven-
ske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmer-
je med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za 
sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezij-
ska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko 
območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.

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

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prič-
ne 1. 1. 2022 in konča 15. 10. 2023, ko je tudi rok 
za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 
2022 do 31. 12. 2023.

9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: 
financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja držav-
ne pomoči.

10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skla-
dno s pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi 
Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sred-
stva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Stroški so upravičeni, v kolikor bodo nastali v ob-
dobju upravičenosti, tj. od 1. 1. 2022 do najkasneje 
15. 10. 2023.

Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so 
stroški, za katere velja, da so:

– neposredno povezani z izvajanjem operacije, 
v skladu z namenom in cilji operacije ter bodo določeni 
v pogodbi o sofinanciranju operacije,

– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, 
za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so 
bile izvedene v okviru operacije in je prijavitelj dostavil 
dokazila o njihovem plačilu,

– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospo-
darja,

– nastali v obdobju upravičenosti posamezne ope-
racije,

– dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listi-
nami.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru 
ugotovitve dvojnega financiranja stroškov iz različnih jav-
nih virov, lahko ministrstvo prekine izplačevanje sredstev 
in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izpla-
čanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stro-

ški, ki so neposredno povezani s predmetom javnega 
razpisa:

1. Stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom za 
zaposleno osebo, ki dela na prijavljeni operaciji in bodo 
financirani v obliki standardnega stroška na enoto,

2. Posredni stroški za izvajanje operacije (v obli-
ki pavšalne stopnje do 15 % upravičenih neposrednih 
stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za za-
posleno osebo, ki opravlja dela in naloge na operaciji),

3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev,
4. Stroški informiranja in komuniciranja.
10.1.1 Stroški plač in povračil v zvezi z delom
Stroški plač so namenjeni kritju stroškov plač ter 

drugih povračil v zvezi z delom zaposlenih na operaciji. 
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stro-
ški ene zaposlene osebe pri prijavitelju, ki opravlja dela 
in naloge, povezane z operacijo. Za uveljavljanje stro-
škov plač se uporablja poenostavljena oblika stroškov. 
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in 
povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na pri-
javljeni operaciji, je določena na podlagi Metodologije za 
izračun stroška na enoto za stroške plač in povračil stro-
škov v zvezi z delom za predmetni javni razpis. Meto-
dologija upošteva povprečne plače v dejavnosti S94.99 
ter ostalo predmetno zakonodajo na področju določanja 
stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.

Skladno z metodologijo je vrednost enote urne 
postavke 11,17 EUR. Na letni ravni se prizna največ 
1.720 ur (efektivne delovne ure) na osebo.

10.1.2 Posredni stroški
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo 

oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi prijav-
ljene operacije in se uveljavljajo v obliki pavšalnega 
financiranja v višini do 15 % upravičenih neposrednih 
stroškov plač in povračil v zvezi z delom zaposlene 
osebe, ki opravlja dela in naloge na operaciji. Posredni 
stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja 
(npr. stroški materiala, vode, elektrike, telefona idr.).

10.1.3 Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni 

kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljene ope-
racije in so za operacijo nujno potrebni.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
1. Stroški svetovalnih in nadzornih storitev (pravno, 

finančno, trženjsko ipd. svetovanje),
2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev vsebin, ki 

nastanejo po sklenjeni pogodbi (usposabljanja, izobra-
ževanja in delavnice).

10.1.4 Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so:
1. Stroški izdelave, vzpostavitve in delovanja splet-

ne strani podpornega okolja za socialna podjetja oziro-
ma nadgradnja obstoječe spletne strani ter njeno vzdr-
ževanje,

2. Stroški spletnega oglaševanja in spletnih objav,
3. Stroški oblikovanja spletnih vsebin,
4. Stroški organizacije in izvedbe vnosa vsebin v di-

gitalna orodja (vključno z označevanjem, obveščanjem 
in informiranjem javnosti o izvajanju operacije s sredstvi 
evropske kohezijske politike),
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5. Stroški organizacije in izvedbe dogodkov, name-
njenih informiranju in komuniciranju aktivnosti podporne-
ga okolja in razvoju socialnega podjetništva.

10.1.5 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet so-

financiranja in jih krije prijavitelj oziroma konzorcijski 
partner sam.

Med neupravičene stroške spadajo:
– stroški dela in povračil v zvezi z delom za zapo-

sleno osebo prijavitelja, ki dela na operaciji, če njene 
ure na letni ravni presegajo več kot 1.720 ur (efektivne 
delovne ure),

– stroški dela in povračil v zvezi z delom za ostale 
zaposlene osebe pri prijavitelju oziroma konzorcijskih 
partnerjih,

– potni stroški zaposlenih pri prijavitelju in konzor-
cijskih partnerjih,

– stroški pavšalnega financiranja, če presegajo vre-
dnost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in povračil 
v zvezi z delom,

– stroški zunanjih izvajalcev, če je zunanji izvajalec 
povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodar-
ske družbe ali zakoniti zastopnik prijavitelja ali partnerjev 
ali njegov družinski član, kar velja tako za prijavitelja kot 
za partnerje,

– stroški priprave oglasov in zakupa medijskega 
prostora v medijih klasičnega oglaševanja (npr. oglaše-
vanje v tiskanih medijih, TV, radiu, panojih, letakih ipd.),

– stroški podjemnih in avtorskih pogodb z zaposle-
nimi v prijavljeni operaciji ali z zaposlenimi pri konzor-
cijskih partnerjih,

– stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev,
– stroški investicij v neopredmetena sredstva,
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin,
– stroški nakupa zemljišča,
– stroški nakupa rabljene opreme,
– stroški povezani z investicijami (npr. stroški pri-

prave projektne in investicijske dokumentacije, stroški 
gradnje, obnove in nakupa strojev in naprav, računal-
niške opreme),

– stroški priprave dokumentacije za potrebe prijave 
na javni razpis,

– stroški obresti na dolgove, pogodbene kazni in 
kazni iz naslova izgubljenih tožb,

– davek na dodano vrednost (DDV),
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz 

javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja opera-
cije financirani iz drugih javnih virov,

– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinan-
ciranju prijavljene operacije,

– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vse-
bino ter cilji prijavljene operacije.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da prijavitelja po-
zove na dodatno obrazložitev in dokazila o posame-
znem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziro-
ma ni nujno potreben za izvedbo operacije v časovnem 
obdobju upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči.

Prejemniki sredstev so pri porabi sredstev, pri-
dobljenih na podlagi tega javnega razpisa, zavezani 
k upoštevanju temeljnih načel zakona, ki ureja javno 
naročanje.

10.2 Načini financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na podlagi:
– standardnega obsega stroškov na enoto za stro-

ške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zapo-
sleno osebo, ki opravlja dela in naloge na prijavljeni 
operaciji, skladno z metodologijo. Upravičenec ne pri-
kazuje in ne dokazuje dejanskih stroškov (stroškov plač 
in povračil v zvezi z delom), ampak prikaže in dokaže 

število izvedenih ur na operaciji. Upravičeni stroški se 
izračunajo kot število dokazanih izvedenih delovnih ur, 
pomnoženo z določeno vrednostjo za uro dela.

Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov 
so pogodba o zaposlitvi ali sklep ali drug ustrezni akt 
o prerazporeditvi na delo na operacijo, kadar to ni že 
opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi; mesečna časovnica; 
evidenca delovnega časa in evidenca ur na operaciji po 
dnevih (le-to mora voditi upravičenec in se zahteva tudi 
ob pregledu na kraju samem).

– financiranja posrednih stroškov, v vrednosti naj-
več do 15 % vrednosti upravičenih neposrednih stroškov 
plač in povračil v zvezi z delom zaposlene osebe, ki 
opravlja dela in naloge na operaciji. Dokazila o nastalih 
stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno fi-
nanciranje, niso potrebna.

– dejansko nastalih stroških storitev zunanjih iz-
vajalcev in storitev informiranja in komuniciranja, ki se 
bodo dokazovali z računi oziroma drugimi verodostojni-
mi listinami ter ostalimi obveznimi dokazili, kot so opre-
deljeni v 2. poglavju Navodil organa upravljanja o upra-
vičenih stroških za sredstva evropske kohezijske poli-
tike v programskem obdobju 2014–2020 (https://www.
eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-12_
podpisano-1.pdf) in ki bodo posredovana v preverjanje 
ministrstvu pred izplačilom javnih upravičenih izdatkov.

Podrobneje se način dokazovanja upravičenosti 
stroškov opredeli v pogodbi o sofinanciranju operacije.

10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih 

stroškov, vendar največ do višine razpoložljivih sredstev 
za posamezno programsko območje, ki so v letih 2022 
in 2023 na razpolago za izvedbo predmetnega javnega 
razpisa.

Maksimalno dovoljen znesek pomoči za program-
sko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija je 
140.207,50 EUR in za programsko območje Vzhodna 
Slovenija 278.078,21 EUR.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2021.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 

v tč. 4 razpisne dokumentacije.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljub ljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, 
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče 
ministrstva najkasneje do 12. ure roka za oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodi-
li, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici 
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okraj-
šav: »Ne odpiraj – Vloga – naslov javnega razpisa« in 
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prosto-

rih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu 
za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi 
z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh 
ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologi-
jo/javne-objave/.

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

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

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

Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z me-
rili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravoča-
sne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne 
izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot 
ne ustrezna zavrne.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od pre-
jema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prija-
vitelj lahko sam umakne vlogo za pridobitev sredstev do 
pravnomočnosti sklepa o izboru.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju 
operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.

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

Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tož-
be na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet 
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofi-
nanciranju.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.

14. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili or-
gana upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahte-
vam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno 
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi 
Navodili organa upravljanja na področju komunicira-
nja vsebin na področju evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020 (https://www.eu-skla-
di.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komunicira-
nje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf) in Priročnika 
celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 
2014–2020) (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktual-
no/logotipi).

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in 
sprem ljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzor-
nim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za 
potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske 
unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po 
njenem zaključku.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev 
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stro-

škovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetne-
ga javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva 
kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa 
za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih 
in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadalje-
vanju: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listi-
ne in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezul-
tate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa 
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

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

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, 
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja 
enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

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

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu 
posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zago-
tovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja va-
rovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno ured-
bo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah mi-
nistrstva je navedeno v Prilogi št. 4, kot delu razpisne 
dokumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost mora 
biti določena v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti 
(Uradni list RS, št. 22/19) in se lahko nanaša na posa-
mezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nana-
šati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj 
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot 
informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in 
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko 
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domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih mini-
strstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je 
izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, 
analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, 
in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe 
o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih 
podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje 
in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pri-
stojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi 
ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo 
obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja infor-
macijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali 
jih je dolžno uporabljati ministrstvo.

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

19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Ured-
be 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zago-
tavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Dokazila o doseganju ciljev (kazalniki), ki jih bo po-
trebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so 
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, o njih 
pa se poroča preko informacijskega sistema eMA pri 
vsakem posameznem zahtevku za izplačilo.

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete do-
kumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o so-
financiranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, ministr-
stvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter 
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev 
v proračun Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, 
lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravi-
čenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije.

Upravičenec je dolžan, tudi po zaključeni operaciji, 
posredovati vse potrebne podatke, ki jih bodo od njega 
zahtevali nadzorni organi. V primeru, da upravičenec 
takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, 
lahko izvajalski organ zahteva vračilo deleža ali celote 
prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun 
upravičenca do dneva vračila sredstev v državni prora-
čun Republike Slovenije.

20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati ome-
jitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom 
Uredbe 1303/2013/EU.

Če v petih letih od datuma končnega izplačila upra-
vičencu nastopi karkoli od naslednjega:

(a) prenehanje ali premestitev dejavnosti iz pro-
gramskega območja;

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupraviče-
no prednost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje 
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,

so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije soraz-
merno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve 
niso bile izpolnjene.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, 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 ministr-
stva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene 
listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od 
pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski 
račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija.

22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od po-
godbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski 
račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje 
stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili 
povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina 
sofinanciranja projekta presegla maksimalne dovoljene 
stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali zne-
sek pomoči, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva 
vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financira-
nje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave.
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25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov gp.mgrt@gov.si, s pripisom JR podporno 
okolje za socialna podjetja.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov naj-
kasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja 
najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
http://www.gov.si/, zato bodite pri postavljanju vprašanj 
pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih po-
datkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne 
smejo biti javno objavljeni.

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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 5321-7/2021/2 Ob-3283/21
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije 

s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 
76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohra-
njanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16, 63/17 in 
114/21) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence 
v zamejstvu in po svetu objavlja javna razpisa:

– Javni  razpis  za  razpisno  področje  A  v  letu 
2022: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni 
skupnosti v zamejstvu in

– Javni  razpis  za  razpisno  področje  B  v  letu 
2022: finančna podpora Slovencem po svetu.

Besedili javnih razpisov bosta 5. 11. 2021 objav-
ljeni na spletnem mestu Urada Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu: https://www.gov.si/drzavni-or-
gani/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamej-
stvu-in-po-svetu/, v zavihku javne objave.

Urad Vlade Republike Slovenije  
za Slovence v zamejstvu in po svetu

 Ob-3281/21
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v na-

daljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja 
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o stro-
kovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis 
za izdajo predstavitvenih katalogov v tujih jezikih (v 
nadaljevanju: JR1–FRANKFURT-KATALOGI–2021).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na 
splet ni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 5. 11. 2021 in se izteče 
dne 6. 12. 2021.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-3282/21
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v na-

daljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za 

knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja 
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokov-
nih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za izde-
lavo vzorčnih prevodov del slovenskih avtorjev v tujih 
jezikih (v nadaljevanju: JR2–FRANKFURT-VP–2021).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na 
splet ni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 5. 12. 2021 in se izteče 
dne 6. 12. 2021.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-3268/21
Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. čle-

nu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arhe-
ološkega društva

razpis
za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno 

listino Slovenskega arheološkega društva  
za izjemne dosežke na področju arheologije  

v Republiki Sloveniji
Nagrado Slovenskega arheološkega društva pode-

ljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stva-
ritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stro-
ke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva po-
deljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni 
dosežek s področja arheologije: razstavne in konser-
vatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne 
publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje ar-
heoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje 
ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se 
podeljujeta dve priznanji.

Častno članstvo podeljujemo posameznikom, ki so 
s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem 
s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije 
v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in 
ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.

Zahvalno listino podeljujemo posamezniku ali sku-
pini izven arheološke stroke, ki je na svojem področju 
pripomogel/la k večjemu obisku prireditev, k napred-
ku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheolo-
ške stroke.

Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo 
in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu 
vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado, 
priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko 
kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prire-
ditev realiziranih v letu 2020. Za nagrado in priznanje 
s področja strokovnih in znanstvenih publikacij lahko 
kandidirajo avtorji, katerih dela so bila objavljena v zad-
njih nekaj letih.

Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslu-
žno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali 
institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali stro-
kovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije 
v Republiki Sloveniji ali v tujini. Predloge sprejemamo 
najkasneje do vključno 23. novembra 2021 na naslov 
Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom Nagrade SAD ali pa na spletni naslov 
sad@arheologija.si.

Slovensko arheološko društvo
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 Ob-3269/21
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba 
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 
35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 
– uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) župan 
Občine Krško, dne 29. 10. 2021, posreduje v objavo 
najave javnih razpisov in sporoča, da:

Občina Krško 5. 11. 2021 objavlja Javni razpis 
o  sofinanciranju  programov  s  področja  tehnične 
kulture v letu 2022 v občini Krško. Vse podrobnosti 
o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za 
vložitev vlog: 6. 12. 2021.

Občina Krško 5. 11. 2021 objavlja Javni razpis 
o  sofinanciranju  programov  za  otroke  in  mladino 
v letu 2022 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu 
skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 
6. 12. 2021.

Občina Krško 5. 11. 2021 objavlja Javni razpis 
o  sofinanciranju mladinskih  projektov  v  letu  2022 
v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu skupaj z raz-
pisno dokumentacijo so dostopne na spletni strani Ob-
čine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 6. 12. 
2021.

Občina Krško 5. 11. 2021 objavlja Javni razpis 
o sofinanciranju projektov ohranjanja in vzdrževanja 
premične  in nepremične kulturne dediščine v  letu 
2022 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu sku-
paj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 
6. 12. 2021.

Občina Krško 5. 11. 2021 objavlja Javni razpis 
o sofinanciranju programov in projektov s področja 
kulture v letu 2022 v občini Krško. Vse podrobnosti 
o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za 
vložitev vlog: 6. 12. 2021.

Občina Krško 5. 11. 2021 objavlja Javni poziv 
o  sofinanciranju  kulturnih  programov  protokolar-
nega  značaja  v  letu  2022  v  občini  Krško. Vse po-
drobnosti o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so 
dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. 
Rok za vložitev vlog: 6. 12. 2021.

Občina Krško 5. 11. 2021 objavlja Javni razpis 
o sofinanciranju programov na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva v letu 2022 v občini Krško. 
Vse podrobnosti o razpisu skupaj z razpisno dokumen-
tacijo so dostopne na spletni strani Občine Krško www.
krsko.si. Rok za vložitev vlog: 6. 12. 2021.

Občina Krško
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 Ob-3265/21
Svet zavoda Osnovne šole 8 talcev Logatec, No-

tranjska cesta 3, 1370 Logatec, na podlagi sklepa, spre-
jetega na 4. redni seji sveta zavoda z dne 28. 9. 2021, 
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj 
in 123/21; ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem 
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih iz-
kušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske 
evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo 
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in potr-
dilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosod-
je, ki ni starejše od 30 dni), pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ 8 talcev Logatec, 
Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za-
voda za mandatno obdobje, zaželen je kratek življenje-
pis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole 8 talcev Logatec

 Ob-3266/21
Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše Radov-

ljica, Kranjska cesta 27a, 4240 Radovljica, na podlagi 
sklepa 4. seje sveta zavoda z dne 30. 9. 2021 razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 5. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Razpisi delovnih mest

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in 
potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Antona 
Janše Radovljica, Kranjska cesta 27a, 4240 Radovljica, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Antona Janše Radovljica

Št. 1-DIR/2021-401 Ob-3267/21
Na podlagi določil 32.–36. člena Zakona o zavo-

dih (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, izpol-
njuje še naslednje pogoje:

1. da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali speci-
alizacijo po visokošolskem strokovnem programu oziro-
ma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),

2. da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na zah-
tevani 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 izo-
brazbe, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja 
glede zahtevanih delovnih izkušenj, in ki izkazujejo, da 
ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge po-
slovodne sposobnosti za opravljanje dela direktorja ZD,

3. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
4. potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravo-

sodje 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.
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Prijava kandidata je popolna, če je v slovenskem 
jeziku in vsebuje zgoraj navedene priloge.

Obravnavale se bodo samo popolne prijave kan-
didatov.

Direktorja ZD imenuje Svet ZD. K imenovanju di-
rektorja ZD podajo soglasje občinski sveti občin usta-
noviteljic 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 25. 11. 2021 
oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom 
najkasneje z datumom 25. 11. 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 pri-
pisom »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 mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah

Št. 701-64/2021/2 Ob-3270/21
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega 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 okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C; ZSS) in posebne 
pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega 
tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski 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 tožil-
ca, 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, Ljub ljana, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-66/2021/2 Ob-3291/21
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega 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 Celju

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne 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 po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski 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 tožil-
ca, 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, Ljub ljana, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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Izvršbe

0341 I 178/2017 Os-3164/21
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 

v Lendavi, opr. št. I 178/2017 z dne 6. 10. 2017, ki je 
glede dolžnice Jožefe Pucko postal pravnomočen dne 
3. 11. 2017, je bila na podlagi rubežnega zapisnika iz-
vršitelja Milana Klementa, opr. št. IZV 004-LDV/2020 
z dne 15. 9. 2021, nepremičnina, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, to je stanovanje v drugem nadstropju št. 3 
v večstanovanjski hiši Cvetna ulica 1, Turnišče, stoječi 
na delu zemljišča parc. št. 2432/31, k.o. 149 – Turnišče, 
last dolžnice Jožefe Pucko do 1/2, zarubljena v korist 
upnikov Pavel Ušeničnik, Volča 24, 4223 Poljane, Ma-
rija Ušeničnik in Jakob Ušeničnik, oba Volča 3, 4223 
Poljane, zaradi izterjave 20.802,65 EUR s pp. Zapisnik 
o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 13. 10. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 175/2021 Os-3176/21
Okrajno sodišče v Celju po okrajni sodnici Tanji 

Potočnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Plan Tra-
de, upravljanje, storitve in montaža d.o.o., Ulica mesta 
Grevenbroich 9, Celje, ki jo zastopa Aleksandra Zlo-
bec, odvetnica v Celju, zoper toženo stranko: Mersija 
Ramić, Annaweg 4, 9073 Klagenfurt-Viktring, Avstrija, 
ki ga zastopa začasni zastopnik Uroš Keber, odvetnik 
v Ljub ljani, zaradi plačila 1.411,94 EUR s pripadki, dne 
12. oktobra 2021 sklenilo:

Odvetnik Uroš Keber, Šmartinska cesta 152, Ljub-
ljana, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Ljub ljani, 
COVL, opr. št. VL 5553/2020 z dne 10. 3. 2020 postav-
ljen za začasnega zastopnika toženi stranki Mersiji Ra-
miću, Annaweg 4, 9073 Klagenfurt-Viktring, Avstrija, se 
razreši.

Za začasnega zastopnika tožene stranke se postavi 
Aleksander Cmok, odvetnik v Odvetniški pisarni Cmok in 
partnerji o.p., d.o.o., Gledališka ulica 2, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v po-
stopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za soci-
alno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 10. 2021

III N 365/2021 Os-2963/21
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. 

III N 365/2021 z dne 8. 9. 2021 nasprotnemu udeležen-
cu Erduan Neziri, neznanega prebivališča, postavilo 
začasno zastopnico, odvetnico Jelko Sajovic, Jezer-
ska cesta 41, Kranj, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena ZPP v zvezi z 42. členom ZNP-1.

Objave sodišč

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 
udeleženca v nepravdnem postopku pred Okrožnim so-
diščem v Kranju III N 365/2021 vse dotlej, dokler naspro-
tni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 9. 2021

N 214/2019 Os-3083/21

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici dr. 
Andreji Fakin v nepravdni zadevi predlagatelja Darka 
Soršek, EMŠO 1310961500217, Ladja 23, Medvode, 
ki ga zastopa Rihard Braniselj, odvetnik v Postojni, zo-
per nasprotne udeležence: 1. Rajko Gaber, Reteče 67, 
Škofja Loka, 2. Frančišek Kušar, roj. 12. 6. 1936, Re-
teče 25, Škofja Loka, ki ga zastopa Odvetniška družba 
Brecelj, Korošec, Mate iz Ljub ljane, 3. Marta Mihelčič, 
roj. 17. 7. 1949, Vegova ulica 23, Koper, 4. Vera Pasi-
gato, neznanih rojstnih podatkov in bivališča, nazadnje 
v Italiji, ki jo zastopa začasna zastopnica Marija Ster-
menszky, odvetnica v Ljub ljani, 5. Francka Potočnik, 
roj. 18. 2. 1938, 1564 King St. W, Toronto, ON M6K 1J7, 
Ontario, Kanada, 6. Rezka Seršen, roj. 15. 10. 1932, 
P.O. BOX 58, Vineland, ON, L0R 2C0, Ontario, Kana-
da, 7. Marija Trampuš, roj. 8. 12. 1949, Golo Brdo 15, 
Medvode, 8. Nasta Roblek, roj. 22. 1. 1955, Ulica bra-
tov Novak 18, Ljub ljana Šmartno, 9. Vincenc Komatar, 
Mengeška cesta 7A, Trzin in 10. Anica Komatar, roj. 
15. 7. 1947, Golo Brdo 10A, Medvode, zaradi delitve 
solastnine, dne 23. aprila 2019 sklenilo, da se nasprotni 
udeleženki Veri Pasigato na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP) postavi začasno zastopnico – odvetnico Marijo 
Stermenszky, Središka ulica 4, Ljub ljana, ker je naslov 
navedene nasprotne udeleženke neznan, v predmet-
nem nepravdnem postopku pa nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano 
nasprotno udeleženko zastopala od dneva postavitve 
vse do takrat, dokler sama ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika 
(83. člen ZPP v zvezi s 37. členom ZNP-1).

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 10. 2021

VL 60540/2021 Os-3171/21

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospo-
dar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna 
dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljub-
ljana, Tržaška cesta 42, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. 
zast. Luka Novinec, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartin-
ska cesta 130, Ljub ljana – dostava, proti dolžniku Durak 
Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub ljana – dostava, ki ga 
zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna Nanut, Nanut 
Matjaž – odvetnik, Šarhova ulica 34, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 56,25 EUR, sklenilo:
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Dolžniku Durak Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub-
ljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Nanut Matjaž 
– odvetnik, Šarhova ulica 34, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 10. 2021

VL 60212/2021 Os-3178/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospo-
dar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna 
dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljub-
ljana, Tržaška cesta 42, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. 
zast. Luka Novinec, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartin-
ska cesta 130, Ljub ljana – dostava, proti dolžniku Durak 
Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub ljana – dostava, ki ga 
zastopa zak. zast. Mirela Murtić – odvetnica, Komen-
skega ulica 12, Ljub ljana, zaradi izterjave 308,78 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku Durak Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub-
ljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Mirela Mur-
tić, Komenskega ulica 12, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 10. 2021

I 555/2021 Os-3172/21
Okrajno sodišče v Mariboru je po višji pravosod-

ni svetovalki Petri Frešer, v izvršilni zadevi upnika 
Addiko Bank d.d., matična št. 1319175000, davč-
na št. 75482894, Dunajska cesta 117, Ljub ljana, zo-
per dolžnika: OS Oil Metal GmbH, Weinheim, ma-
tična št. 2385830000, Daimlerstrasse 20, Wein-
heim; Lanprom, trgovina in storitve, d.o.o., matična 
št. 3591387000, davčna št. 47867523, Radvanjska 
cesta 3, Maribor, zaradi izterjave 361.645,94 EUR s pp, 
o postavitvi začasnega zastopnika prvo dolžniku, izven 
naroka, dne 14. oktobra 2021 sklenilo:

Prvo dolžniku OS Oil Metal GmbH, Weinheim, MŠ: 
2385830000, Daimlerstrasse 20, Weinheim, Nemčija, 
se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Tjašo 
Vogrin, Barvarska ulica 7, 2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala prvo dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 160/1964 Os-2948/21
Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski po-

stopek po pokojni Ani Škof, roj. 23. 7. 1884, nazadnje 
stanujoči Drenovec 11, Bizeljsko, ki je umrla 19. 2. 1964.

Sodišču niso znani podatki o vseh dedičih zapu-
stnice, predvsem podatki o zapustničinem sinu Viktorju 
Škofu, roj. 7. 2. 1923, umrlem 17. 6. 1980, ki naj bi po 
podatkih spisa živel v Zagrebu.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po pokojni, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 14. 9. 2021

D 139/2020 Os-3137/21
Zapuščinska zadeva; po pok. Antonu Sokoliču (Anto-

nio Zacolich), sinu Dominika, z zadnjim znanim prebivali-
ščem v Sočergi, Gračišče, ki je bil razglašen za mrtvega 
s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 63/2019 z dne 
28. 1. 2020 in določenim datumom smrti 15. 12. 1929.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 10. 2021

II D 2482/2019 Os-2961/21
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Janezu Kollerju, sin Jožefa 
Kollerja, rojen 5. 2. 1943, umrl 31. 7. 2019, nazadnje 
stanujoč na naslovu Na Brce 15, Brezovica, državljan 
Republike Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti 
samski. Dedičev I. dednega reda ni (zapustnik je bil 
brez potomcev). Starša zap. sta umrla pred njim, dediča 
II. dednega reda sta se dedovanju odpovedala. Sodišče 
ne razpolaga s podatki o morebitnih sorodnikih, ki bi 
prišli v poštev kot dediči III. dednega reda (zapustnikovi 
dedi in babice, njihovi potomci oziroma zapustnikovi 
strici in tete ter bratranci in sestrične ...).

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po zapustniku, da se priglasijo so-
dišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu 
RS in na oglasni deski sodišča. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi 
podatkov s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 9. 2021
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D 271/2020 Os-2968/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Frančiški Benko, roj. Jekše, roj. 13. 2. 
1890, z zadnjim stalnim prebivališčem Branik 59, Branik, 
ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodi-
šča v Novi Gorici, opr. št. IN 60/2019 z dne 26. 5. 2020, 
kot datum smrti pa se šteje 14. 2. 1960.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stničinih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2021

D 353/2017 Os-3065/21
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojni Mariji Božič, rojena 11. 2. 1931, umrla 
30. 6. 2017, nazadnje stanujoča Leskovec 5, Novo mes-
to, izdaja naslednji oklic:

Po pokojni Mariji Božič se pozivajo neznani dediči, 
da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku 
za poseben primer Center za socialno delo Dolenjska 
in Bela krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b, Novo 
mesto, v roku 12 mesecev od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavlje-
nega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 9. 2021

D 422/2019 Os-3073/21
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Matjažu Krajncu, roj. 21. 4. 1980 in 
umrlem 19. 8. 2019, nazadnje stanujočem Sevno 14, 
Novo mesto, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Matjažu 
Krajncu, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznosti lahko upniki pridobijo pri za-
puščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 9. 2021

D 165/2020 Os-3074/21
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojni Andjeliki Božič, roj. 1. 12. 1957 in umrli 

25. 3. 2020, nazadnje stanujoči Šmihel 48, Novo mesto, 
izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojni Andjeliki Bo-
žič, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določba-
mi 142.b člena Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustničine dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustničinih obveznostih lahko upniki pridobijo pri za-
puščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 9. 2021

Oklici pogrešanih

I N 29/2021 Os-2967/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji 
oddelek v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Go-
rica, postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo, in sicer 
Ano Petruša, hči Jožefa, Giassico 7, Brazzano, Italija, ki 
jo zastopa skrbnik za posebni primer odv. Bruno Krivec, 
Gregorčičeva ulica 42, Ajdovščina.

O pogrešani razen izpiska iz zemljiške knjige, da 
je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Ane Petruša javijo tukajšnjemu sodišču 
v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po 
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 9. 2021

N 46/2021 Os-3166/21
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 

postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, zaradi dokazovanja smrti nasprot-
nega udeleženca Janeza (Ivan) Matelič, stalno prebiva-
lišče na Livku, Kobarid, ki ga zastopa skrbnik za posebni 
primer Rok Prezelj, odvetnik v Odvetniški pisarni Pod-
gornik v Tolminu, Pod klancem 9.

Po znanih podatkih je bil pogrešani rojen 4. 6. 1856 
na Livških Ravnah. V družinski knjigi Župnije Livek je 
vpisan podatek o njegovi smrti 12. 10. 1893, vendar pa 
vpisa v mrliški knjigi (vsaj na ta datum) ni.

Udeleženca Janeza (Ivana) Mateliča bo v postopku, 
kot skrbnik za poseben primer, zastopal Rok Prezelj, od-
vetnik v Odvetniški pisarni Podgornik iz Tolmina.

Kdor bi karkoli vedel o imenovanem oziroma njego-
vi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni 
primer, v 30 dneh od objave oklica, sicer bo sodišče po 
poteku tega roka izdalo sklep, v katerem bo potrdilo smrt 
Janeza (Ivana) Mateliča, skladno z določbami ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 10. 2021
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Spričevala preklicujejo

Saksida Urška, Pivola 60b, Hoče, diplomo, 
št. T.0297, izdajatelj Fakulteta za strojništvo Maribor, 
leto izdaje 2008. gnb‑343624

Šerod Ivan, Sodinci 91, Velika Nedelja, diplomo, 
št. D05510, izdajatelj Univerza v Mariboru, leto izdaje 
1998. gnx‑343623

Drugo preklicujejo

Dražetič Martin, Župelevec 9, Kapele, izvod Del-66 
Licence za vzdrževanje zrakoplovov, št. SI.66.000345, 
serijska številka izvoda 0002707, izdajatelj Javna agen-
cija za civilno letalstvo RS. gng‑343619

MARKO BAJC S.P., Višnje 24, Col, izvod licence, 
št. 014411/004, za tovorno vozilo, reg. št. GOKZ-383, 
veljavnost do 24. 11. 2021. gnb‑343620

ODVETNIK – RUS ZDRAVKO, GORENJ-
SKA CESTA 33C, Radovljica, odvetniško izkaznico 
ID 3860-838039. gny‑343622

ODVETNIŠKA PISARNA SEVER D.O.O., GO-
RENJSKA CESTA 1, Radovljica, odvetniško izkaznico, 
št. 3860-210545, izdano na ime Mitja Sever, izdajatelj 
Odvetniška zbornica Slovenije. gny‑343626

RONITA d.o.o., Šmartinska cesta 58A, Ljub ljana, 
taksi nalepko, št. G010984/07062/001, za vozilo Toyota 
Auris, reg. št. LJ 870-NA. gns‑343628

Sitar Franc, Lancova vas 77a, Videm pri Ptuju, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500031676002, izdal 
Cetis Celje d.d. gnt‑343627

SREČKO GORENAK S.P., Radana vas 25, Zre-
če, izvod licence, št. 014484/002, za vozilo MAN, reg. 
št. CE KK-526, veljavnost do 14. 11. 2021. gnz‑343621

Vidović Dejan, C. maršala Tita 106, Jesenice, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500064796000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnv‑343625

Preklici
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