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Javni razpisi
Št. 4300-2/2022/102

Ob-2142/22
Sprememba

Javnega razpisa podpora inovativnim
ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega
razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 26 z dne 25. 2. 2022, Ob-1574/22 (v nadaljevanju: javni razpis):
V 14. poglavju »Roki in način prijave na javni razpis« javnega razpisa se prva alinea prvega odstavka
spremeni tako, da se glasi: »za prvo (1.) odpiranje vlog
je rok za oddajo vlog najkasneje dne 6. 5. 2022«.
V 14. poglavju »Roki in način prijave na javni razpis« javnega razpisa se četrti odstavek spremeni tako,
da se glasi: »Prijavitelj bo vlogo na javni razpis pripravil
tako, da se bo registriral na spletnem naslovu in izpolnil
vsa polja v spletni aplikaciji. Spletni naslov ter navodila za vnos podatkov o vlogi v spletno aplikacijo bosta
objavljena na spletnih straneh MGRT najkasneje do
dne 18. 3. 2022. V spletno aplikacijo mora vnesti tudi
skenirane izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce,
ki so sestavni del vloge. Datum oddaje vloge v spletni
aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v spletni aplikaciji
oddane do vključno dne 6. 5. 2022 (prvi rok) oziroma
dne 19. 5. 2023 (drugi rok). Vloga se lahko za isti projekt
odda le enkrat. Po oddaji vloge popravki niso možni.«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in
v veljavi.
Skladno z navedenimi spremembami se, tako da
vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih
straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 302-5-0/2022/12

Ob-2153/22
Sprememba

Javnega razpisa za pomoč podjetjem pri
ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev,
vezanih na Covid-19
V Javnem razpisu za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na
Covid-19 (Uradni list RS, št. 49, Ob-2101/22) se:
1. točka 5 »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago« spremeni tako, da se v tabeli besedilo »PP
1032710 Trženje in razvoj turizma« zamenja z besedilom »PP 173210 Trženje in razvoj turizma«;

2. točka 7 »Upravičeni stroški in pavšalni znesek
za izračun vrednosti sofinanciranja« dopolni tako, da se
v zadnjem odstavku za obstoječe besedilo doda stavek:
»Upravičeno vrednost sofinanciranja izračuna agencija
na podlagi predloženih dokazil o plačilu plač in prispevkov
za določeno število zaposlenih, ki so zajeti v izračun.«;
3. točka 8 »Rok in način oddaje vloge na javni razpis« dopolni tako, da se za zadnji odstavek doda odstavek z naslednjim besedilom: »Prijavitelj lahko na tem
javnem razpisu kandidira samo z eno vlogo. V primeru,
da prijavitelj odda več vlog, bo komisija obravnavala vlogo, ki je bila glede na čas oddaje zadnja oddana, predhodno oddane vloge bodo zavržene.«.
Skladno z navedenimi spremembami se spremeni
tudi besedilo Razpisne dokumentacije, kar se objavi
na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/385.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ob-2152/22
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije objavlja
popravek
javni razpis za spodbujanje velikih investicij
za večjo produktivnost in konkurenčnost
v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa:
JR INVEST2022-NOO),
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne
18. 3. 2022.
Prva alinea prvega odstavka točke 12. Roki in način prijave na javni razpis, se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»– za prvo odpiranje: 5. 5. 2022 do 12. ure in «.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in
v veljavi.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Št. 5100-10/2022-3

Ob-2138/22
Popravek

javnega razpisa za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo
v letih 2023–2024
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja popravek Javnega razpisa za sofinanciranje znan-
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stvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023–2024,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 49/22 z dne 8. 4.
2022, in sicer:
1. Besedilo javnega razpisa se v točki 9.1. »Način in
oblika prijave« spremeni tako, da se v zadnjem odstavku naslov »Nemčija@arrs.si« nadomesti z naslovom
»Nemcija@arrs.si«.
2. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo
nespremenjena.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5440-1/2022-3340-4

Ob-2131/22

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih,
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU)
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012,
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013) z vsemi spremembami,
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006 z vsemi spremembami,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 št. CCI
2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi
spremembami,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20,
15/21 – ZDUOP in 74/21),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21),
– vsakokrat veljavnih Navodil Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
(v nadaljevanju besedila Navodila organa upravljanja),
dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi
organa upravljanja št. 10-1/3/MK/0 za program »Štipendije za specializirane poklice v kulturi« z dne 29. 3. 2018
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje
v tujini za specializirane poklice v kulturi 2021/2022
(oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2022-USP)
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja,
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni
orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa:
JPR-ESS-ŠTIP2022-USP) s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2021 in 31. 10. 2022.
Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih
znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev
v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2021 in 31. 10. 2022, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu
in ki se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.
Pomen izrazov:
– usposabljanje ali izobraževanje je nadgradnja teoretičnih ali praktičnih znanj in usposobljenosti s področja delovanja prijavitelja, za pridobitev dodatnih znanj,
potrebnih za opravljanje poklicev v kulturi, ki lahko traja
od 3 do 12 mesecev (ob zaključku razpisa še poteka)
in na katerem ob zaključku prijavitelj prejme potrdilo
o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju,
– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene,
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter
filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa,
– vzhodna regija in zahodna regija: podrobnejša
opredelitev po NUTS 3 na spletni strani ministrstva:
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_
izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_
2014_2020/,
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– usposabljanje ali izobraževanje v tujini je usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.
Štipendija za usposabljanje:
– štipendija se podeli za usposabljanje ali izobraževanje, ki poteka v časovnem obdobju med 1. 9. 2021
in 31. 10. 2022 in se do dne zaključka razpisa še ni
zaključilo,
– prijavitelj lahko pridobi štipendijo za najmanj 3 in
največ 12 mesecev glede na trajanje programa usposabljanja ali izobraževanja,
– institucija usposabljanja ali izobraževanja mora
prijavitelju izdati potrdilo o zaključenem programu.
Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje
v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja
pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo
vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo
ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem
področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične
umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je
ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.
Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na področju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno usposabljanje ali izobraževanje v tujini),
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica
rojstva 1993),
– izobraževalni obisk v tujini ne temelji na katerem
izmed evropskih programov mobilnosti,
– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere
izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Repu-
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bliki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz
državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije
ali evropskih sredstev ali Erasmus štipendije,
– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva,
mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti
iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju
mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom),
– v času izobraževanja ali usposabljanja prebiva
oziroma bo prebival v državi v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje ali se bo izobraževanja ali
usposabljanja redno udeleževal v državi v kateri poteka
izobraževanje ali usposabljanje,
– se ne prijavlja na izobraževanje ali usposabljanje,
ki poteka na daljavo oziroma on-line izobraževanje,
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini poteka
v časovnem obdobju med 1. 9. 2021 in 31. 10. 2022
(dokazuje se z dokazilom o trajanju usposabljanja ali
izobraževanja iz katerega je jasno razvidno, v katerem
časovnem obdobju usposabljanje ali izobraževanje poteka) in se do dne oddaje vloge na razpis še ni zaključilo,
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini ni v okviru
izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj morebiti
vpisan in bi mu bilo priznano oziroma ovrednoteno kot
del rednega študijskega programa, ki ga opravlja na tej
ustanovi,
– ne gre za javno veljaven študijski program,
– izobraževalna institucija izda udeležencem ob zaključku usposabljanja ali izobraževanja potrdilo o zaključenem programu (dokazuje se z opisom predvidenega
poteka usposabljanja ali izobraževanja).
4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje
vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice
(razen kjer je to v merilih drugače določeno):
Kvaliteta podeljevanja točk
neustrezno
pomanjkljivo
delno ustrezno
ustrezno
odlično

Prejete točke
0
1
2–3
4
5

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)
MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE
PRIPOROČILA, DOSEŽKI, PREJETE NAGRADE
Reference prijavitelja na podlagi priporočil (najmanj 2 priporočili strokovnjakov ali
do 5
profesorjev iz kulturnega področja na katerem prijavitelj deluje)
Dosežki, prejete nagrade ali priznanja s področja na mednarodni ali državni ravni
do 5
Aktivnost na področju (izkazuje se z npr. medijskimi objavami, koncertnimi listi,
do 5
razstavami, sodelovanjem v nacionalno ali mednarodno pomembnih projektih …)
Utemeljitev izobraževanja z vidika pridobivanja novih kompetenc prijavitelja
Utemeljitev izobraževanja z vidika nadaljnjega poklicnega razvoja prijavitelja
Utemeljitev povezave med programom izobraževanja, področjem delovanja ter izobrazbo prijavitelja
PODROČJE USPOSABLJANJA
Kritika na vseh področjih kulture, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka,
oblikovanje luči, scenaristika, igranje v muzikalih, kulturni management, organizator literarnih
festivalov, literarni agent, književni urednik, trženje in promocija v založništvu, vrednotenje
8
umetnin, interpretacija kulturne dediščine, vrednotenje in upravljanje kulturne dediščine,
glasbenik solist, pedagog v kulturi, pravljičar/pripovedovalec, plesalec (sodobni ples ali
balet), konservatorsko-restavratorstvo specialistične smeri, filmska režija, lutkarstvo
ostala področja
0

Največje možno
št. točk

15

5
5
5

8
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Največje možno
št. točk

MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE
KONČANA RAVEN IZOBRAZBE
* v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
(Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)
do V. stopnje
2
VI. in VII. stopnja
1
VIII. stopnja
0
SKUPAJ

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis za proračunsko leto 2022 znaša največ do
66.500 EUR:
– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 37.240,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 9.310,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo:
– 15.960,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 3.990,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike financiranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo financiralo štipendije za usposabljanje ali izobraževanje, ki bo potekalo v obdobju med 1. 9.
2021 in 31. 10. 2022 in se do dne oddaje vloge za razpis
še ni zaključilo.
8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za
vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja (pavšal za življenjske stroške), ki se izplača v enkratnem
znesku po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek
za izplačilo štipendije in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju skupaj s prevodom v slovenski
jezik.
Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom
financiranja:
Vrsta stroška
Standardni
strošek
na enoto

Podrobnejša
opredelitev
Štipendija
za usposabljanje

Specifikacija
dokazil
dokazilo o prijavi
na usposabljanje
ali izobraževanje
s prevodom
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Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključku usposabljanja:
Vrsta stroška
Standardni
strošek
na enoto

Podrobnejša
opredelitev
Štipendija
za usposabljanje

Specifikacija
dokazil
dokazilo
o zaključku
usposabljanja ali
izobraževanja
s prevodom

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene
pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj
se bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila za obseg
in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na
javni razpis.
9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali
izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi
2021/2022,
– Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2022-USP,
– Vzorec pogodbe o štipendiranju,
– Obrazec zahtevek za izplačilo štipendije.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje
popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter
dokazila v tiskani in elektronski obliki:
A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2022-USP;
B) dokazilo o zadnji doseženi stopnji izobrazbe;
C) dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraževanje;
Č) dokazilo o trajanju usposabljanja ali izobraževanja, iz katerega je jasno razvidno časovno obdobje
poteka usposabljanja ali izobraževanja;
D) opis predvidenega poteka usposabljanja ali izobraževanja s temeljnimi moduli, predavatelji, doseženimi
cilji itd.;
E) priporočili vsaj 2 področnih strokovnjakov, ki nista starejši od 6 mesecev od datuma zaključka razpisa
z lastnoročnim podpisom strokovnjakov;
F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (npr. kopija osebnega dokumenta).
Dokumentom v tujem jeziku je potrebno priložiti
prevod v slovenski jezik.
10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Ministrstvo, ki izvaja operacijo, mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi
(Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba
(EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije,
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
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Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih
komisija odpre, so informacije javnega značaja razen
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,
102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Javni razpis se začne dne 15. 4. 2022 in se zaključi
dne 16. 5. 2022. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 5. 2022. Vloge morajo biti izpolnjene in oddane v elektronski obliki na spletnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web (v
nadaljnjem besedilu: prijavni obrazec), in morajo vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddane oziroma predložene pa
morajo biti na enega od načinov, opredeljenih v točkah
12.1 in 12.2.
V izogib morebitnim težavam zaradi preobremenjenosti strežnika prijaviteljem priporočamo, da vloge na
javni razpis oddajo pred zadnjim dnem razpisnega roka.
12.1 Oddaja elektronsko podpisane vloge
Vlogo na javni razpis oddate na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web. Podpišete jo s kvalificiranim digitalnim
potrdilom ali mobilno identiteto smsPASS. V tem primeru
vloge ni potrebno tiskati in poslati po navadni pošti.
Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana
na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR do vključno
16. 5. 2022 do 23.59.
12.2 Oddaja lastnoročno podpisane vloge
Če prijavitelj nima kvalificiranega digitalnega potrdila ali mobilne identitete smsPASS, se vloga na javni
razpis kljub temu mora oddati na prijavnem obrazcu
v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web, nato natisne in lastnoročno podpiše.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Natisnjena in lastnoročno podpisana prijava mora
biti najkasneje 16. 5. 2022 poslana priporočeno po pošti
na naslov Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, oziroma neposredno izročena ministrstvu na
navedenem naslovu. Na ovojnico obvezno nalepite A4
dokument »Kuverta«, ki vsebuje vse potrebne podatke,
kot so naslov, oznaka razpisa, številka vloge in navedba
prijavitelja.
Pri elektronski prijavi je potrebno vse obvezne priloge, določene v razpisni dokumentaciji oziroma besedilu
razpisa, priložiti le v spletnem obrazcu in jih ne pošiljati
še fizično.
Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR in:
– poslana po pošti s priporočeno poštno pošiljko in
označena s poštnim žigom do vključno dne 16. 5. 2022,
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– ali poslana po pošti z navadno poštno pošiljko,
ki bo v vložišče ministrstva prispela do vključno dne
16. 5. 2022,
– ali osebno oddana, če bo oddana v poslovnem
času ministrstva v vložišču ministrstva do vključno dne
16. 5. 2022.
Če prijavitelj odda več elektronskih vlog oziroma
pošlje več tiskanih vlog bo obravnavana zadnja prispela vloga oziroma njena sprememba ali dopolnitev, ki bo
pravočasno oddana, vse ostale vloge pa bodo zavržene.
13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo
ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu:
komisija).
Odpiranje prispelih vlog se bo pričelo dne 18. 5.
2022 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba
313) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se
veže na vsebino vloge (program usposabljanja) ali tistih
elementov 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.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev bodo
s sklepom zavržene.
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami,
pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno
število točk. Skupno najvišje možno število doseženih
točk je 40 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki bo
dosegel najmanj 26 točk. Izbrani bodo prijavitelji z višjim
številom točk.
Izmed prijaviteljev, ki bodo dosegli najvišje število
točk, se izbere štipendiste tako, da je delitev podeljenih sredstev v skladu z razpoložljivimi sredstvi glede
na vzhodno in zahodno regijo. Merilo je kraj stalnega
prebivališča štipendista ob oddaji vloge na javni razpis.
V primeru, da bosta dve ali več vlog dosegli enako število točk za zadnja razpoložljiva sredstva glede na določeno kohezijsko regijo (Slovenija se deli na 2 kohezijski
regiji skladno s Standardno klasifikacijo teritorialnih enot
(SKTE oziroma angleška kratica NUTS)), se o izboru
odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge
bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo
oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor
bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo
vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se
bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.
Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi
rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijaviteljev za sofinanciranje. Minister bo na podlagi predloga
komisije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi.
Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija
najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na
rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prijavitelj, ki
je odstopil. V primeru, da bosta dve ali več prijav dosegli enako število točk, se dodelijo sredstva prijavitelju iz
vzhodne regije. Če sta oba prijavitelja iz vzhodne regije,
se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki dosežejo vsaj 26 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev
niso izbrani v financiranje.
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni
poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik
v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na
osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor.
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije,
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva,
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/. Razpisno dokumentacijo
lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro.
Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-59-87 ali
pišete na elektronski naslov janja.krapec@gov.si.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
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Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva
vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili pogodbe.
Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve
zahtevka za vračilo sredstev.
17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski
in moški spol.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2145/22
Na podlagi nacionalnega Načrta za okrevanje in
odpornost (v nadaljnjem besedilu NOO), ki ga je sprejela
Vlada Republike Slovenije dne 28. aprila 2021, Uredbe
(EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 57, 18. 2. 2021; v nadaljnjem
besedilu: Uredba (EU) 2021/241, Uredbe o izvajanju
uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost
(Uradni list RS, št. 167/21) Izvedbenega sklepa Sveta
o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za
Slovenijo (2021/10612), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list
RS, št. 187/21), Ministrstvo za okolje in prostor (nadaljevanju: MOP), Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev s področja
komponente 16: Stanovanjska politika,
investicija: Zagotavljanje javnih najemnih
stanovanj

1. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Naziv in sedež izvajalca javnega Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000
razpisa
Ljubljana
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zagotavljanje javnih najemnih stanovanj:
– z gradnjo stanovanj,
– z odkupom stanovanj z namenom rabe kot javna najemna stanovanja
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov izgradnje in prenove javnih
najemnih stanovanj
Predviden obseg javnih sredstev Predvidena vrednost investicije je 60 milijonov EUR. Sredstva mehanizma
za sofinanciranje
za okrevanje in odpornost so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je
namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost.
Vrsta razpisa
Popolne vloge, ki bodo na sedež izvajalca razpisa prispele do 31. 5. 2022,
bodo razvrščene na podlagi meril za razvrščanje vlog, do porabe sredstev za
investicijo.
Cilj investicije
Spodbujanje investiranja v zmanjšanje primanjkljaja javnih najemnih stanovanj
na območju celotne Slovenije.
Vloga na javni razpis
Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec STAN-01, skupaj z zahtevano
investicijsko dokumentacijo in prilogami, glede na tip investicije.
Začetek vnosa vlog in zaključek Oddajo vloge s prilogami v papirni obliki je možno vložiti od objave tega razpisa
javnega razpisa
do 31. 5. 2022 preko pošte ali glavne pisarne MOP.
Zaključek projektov
Uporabna dovoljenja za pridobljena javna najemna stanovanja morajo biti
zagotovljena do 31. 12. 2025.
Obdobje upravičenosti stroškov Od 20. 2. 2020 do 30. 6. 2026
2. Pravne podlage
– Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za
okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19
(UL L 433I z dne 22. 12. 2020; v nadaljevanju Uredba
2020/2094/EU),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Uredba (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe
(EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske
oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19,
– Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost,
– Popravek Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (Uradni list Evropske unije L 57 z dne 18. februarja 2021)
(2021/241),
– Smernice za določitev načina financiranja
iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost
št. 546-2/2021/14 z dne 17. januar 2022,
– Proračun Republike Slovenije za leto 2022
(DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2023
(DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21),
– Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev,
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za
okrevanje in odpornost,
– Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo
»načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo
o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost
(UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021),
– Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost,
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25) (Uradni list RS,
št. 92/15),
– Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08,
62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF,
14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21),
– Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne
najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni
list RS, št. 153/21),
– Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in 206/21 –
ZDUPŠOP),
– Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20
– ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US),
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 –
ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3),
– Smernice Evropske komisije o uporabi okvira za
javno naročanje v izrednih razmerah zaradi krize v zvezi
z boleznijo COVID-19 z dne 1. 4. 2020,
– Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17
– popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP in 199/21),
– Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni
list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17),

Št.

52 / 15. 4. 2022 /

Stran

1227

– Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD
in 59/19),
– Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS,
št. 158/20),
– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE,
– Zakon o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18
– popr., 80/20 – ZIUOOPE 189/20 – ZFRO in 207/21),
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15, 14/18 121/21 in 10/22),
– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 158/20 in 3/22 – ZDeb).
3. Namen podpore in vrste naložb
– Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj z gradnjo (novogradnja, rekonstrukcija, manjša rekonstrukcija ali sprememba namembnosti) ali odkupom (s prenovo stanovanj, ko bo to potrebno glede na ohranjenost
stanovanja, energetsko učinkovitost ali funkcionalnost
stanovanja). Za prenovo se po tem razpisu štejejo:
rekonstrukcija, manjša rekonstrukcija ali vzdrževanje
objekta, kot jih določa Gradbeni zakon (Uradni list RS,
št. 199/21).
– Ciljna skupina za pridobitev sredstev za financiranje gradnje ali nakupa javnih najemnih stanovanj
so lokalne skupnosti, javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, ter druge organizacije,
ustanovljene s ciljem zadovoljevanja potreb po javnih
stanovanjih.
– Upravičeni stroški investicije bodo zajemali sledeče investicijske postavke:
I. Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela:
– Gradbena, obrtniška, strojna in elektro dela,
vključno s stroški gradbišča ter zunanjo ureditev s komunalno infrastrukturo.
II. Drugi stroški
– Nakup zemljišč,
– Prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev,
– Izdelava projektne dokumentacije,
– Investicijska dokumentacija,
– Komunalni prispevek,
– Stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring, itd.,
– Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor, itd.,
– Stroški informiranja in komuniciranja,
– Izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih
investicijskih projektih.
– DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen
strošek.
– Gradnja oziroma prenova odkupljenih objektov bo
sledila racionalni in tehnološko obvladljivi gradnji, z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in
poceni vzdrževanje ter ekonomsko upravičijo stroške
investicijskega in rednega vzdrževanja.
– Podprlo se bo rabo trajnostnih materialov, npr.
lesa, vgradnjo sodobnih energijsko učinkovitih tehničnih
stavbnih sistemov1 in gradnjo polnilnih mest za električna vozila.
1
»Tehnični stavbni sistem« je tehnična oprema stavbe
ali posameznega dela stavbe, ki omogoča ogrevanje in
hlajenje prostorov, prezračevanje, pripravo sanitarne tople vode, vgrajeno razsvetljavo, avtomatizacijo in nadzor
stavbe, proizvodnjo električne energije na kraju samem ali
kombinacijo navedenega, vključno s tistimi sistemi, ki uporabljajo energijo iz obnovljivih virov.
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– Pri novogradnjah se bo podprlo izključno gradnjo
skoraj nič energijskih stavb.
– Z vidika racionalne rabe prostora in ohranjanja
zelene infrastrukture se bo spodbujalo investicije v prenove obstoječih objektov.
– Z vidika skladnega regionalnega razvoja se bo
spodbujalo projekte na obmejnih problemskih območjih.
4. Cilji, ki jih mora doseči projekt ob zaključku
– Zagotovitev izključno javnih najemnih stanovanj.
– Pridobljeno uporabno dovoljenje do dne 31. 12.
2025.
5. Pogoji, ki jih mora projekt izpolnjevati
– Ustrezen namen investicije.
– Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj z gradnjo ali odkupom (s prenovo, ko je to potrebno), za katera bo uporabno dovoljenje pridobljeno najkasneje do
dne 31. 12. 2025.
– Oddajanje po neprofitni najemnini (izjava).
– Najemnina mora biti določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine
in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS,
št. 153/21).
– Oddajanje po javnem razpisu, z zakonsko določenimi prednostnimi kategorijami (izjava).
– Postopek dodelitve stanovanja v najem se začne na podlagi javnega razpisa. Ciljne skupine pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj, skladno z 87. členom Stanovanjskega zakona, ki opredeljuje prednostne skupine
pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj, so: mladi, mlade
družine, družine z več otroki, družine z manjšim številom
zaposlenih, socialno ogroženi, marginalizirane skupine
(npr. etnične manjšine), starejši, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki
so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, prosilci, ki
so glede na poklic ali dejavnost, katero opravljajo, pomembni za skupnost.
– Minimalen obseg investicije – vsaj 4 pridobljena
stanovanja v okviru enega projekta.
– Zagotovljena lastna sredstva prijavitelja za izvedbo projekta. Prijavljen projekta mora imeti zaprto
finančno konstrukcijo.
– Prosilec ne sme odtujevati nepremičnin, gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, ki so predmet
sofinanciranja po tem razpisu, pred potekom desetih let
od sklenitve pogodbe o sofinanciranju.
– Upoštevajo se predpisi s področja graditve objektov, energijskega področja, varstva okolja in dajanja
proizvodov na trg.
– Z vidika graditve objektov je treba zagotavljati
izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev, ki jih določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in
65/20, v nadaljevanju: GZ). Za izvedbo celovite energijske prenove stavb pa je treba poleg določb GZ upoštevati tudi zahteve pripadajočih podzakonskih predpisov
kot so predvsem:
– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah,
Uradni list RS, št. 52/10,
– Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji
stavb, Uradni list RS, št. 42/02.
– Skladno s Pravilnikom o univerzalni graditvi in
uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) za vse nove
objekte, pa tudi pri rekonstrukcijah in vzdrževanju obstoječih objektov, veljajo tehnične zahteve, s katerimi se
objekti prilagodijo tako, da so nediskriminatorni do vseh
oblik začasne ali trajne hendikepiranosti. Zato morajo
vse gradbene investicije v okviru tega javnega razpisa
izpolnjevati tudi zahteve navedenega predpisa.
– Projekt se izvaja v skladu z določbami Uredbe
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
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Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja nastajanja odpadkov. Zaveže se tudi k sprejetju
ukrepov za zmanjšanje emisij hrupa, skladno z Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
– Pri izvedbi projekta se upošteva Pravilnik
o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS,
št. 52/10, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1; v nadaljnjem
besedilu: PURES), ki določa enake minimalne zahteve
za novogradnje in rekonstrukcije, kjer se prenavlja več
kakor 25 odstotkov površine ovoja in gre torej za večjo
prenovo. Pri vzdrževanju in tehničnih izboljšavah je treba izpolniti minimalne zahteve za posamezni del, sistem
ali podsistem.
5.1 Pogoji za gradnjo javnih najemnih stanovanj
– Pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje
– Standardi gradnje
Stanovanjski objekt oziroma stanovanjska enota
mora izpolnjevati pogoje določil vsakokratne zakonodaje
o graditvi objektov in vsakokratne energetske zakonodaje (Energetski zakon, Zakon o učinkoviti rabi energije,
Gradbeni zakon) ter predpisov izdanih na tej podlagi,
ki določajo tehnične in druge zahteve, in ki morajo biti
izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, tople vode in razsvetljave v stavbah in zagotavljanja
lastnih obnovljivih virov energije za delovanje tehničnih
stavbnih sistemov.
Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če so
izpolnjeni pogoji, kot jih določa PURES. Izpolnjevanje
pogojev se dokazuje z Izkazom energijskih lastnosti
stavbe.
Skladno s 25. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; v nadaljnjem besedilu:
ZURE) morajo biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske.
Ne glede na prehodno določbo 83. člena ZURE, ta razpisni pogoj velja tudi za vse novogradnje, za katere so
bile vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vložene pred
31. decembra 2020.
5.2 Pogoji za odkup javnih najemnih stanovanj
– Če prenova ni potrebna: veljavna sklenjena prodajna pogodba, energetska izkaznica in pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje za stanovanja.
– Če prenova je potrebna: veljavna sklenjena prodajna pogodba, energetska izkaznica, vložena vloga za
pridobitev gradbenega dovoljenja, če je le-to potrebno,
glede na predviden poseg.
6. Merila za izbor projektov prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje
V razvrščanje bodo uvrščene pravočasne in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji
skladno s pogoji in merili razpisa.
Merila, po katerih se bodo pravočasne in popolne
vloge razvrščale, so:
– Predviden zaključek projekta (pridobljeno uporabno dovoljenje)
Merilo je pomembno z vidika doseganja mejnikov
NOO, zato se pri razvrščanju dodatne točke dodeli projektom, ki bodo s pridobitvijo uporabnega dovoljenja
zaključeni do 31. 12. 2024.
– Obmejna problemska območja
Z vidika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja se dodatne točke dodeljuje projektom na obmejnih
problemskih območjih.
Obmejna problemska območja obsegajo obmejne občine in občine, ki neposredno mejijo na obmejne
občine. Obmejne občine so občine, v katerih več kakor
50 odstotkov prebivalcev živi v 10-kilometrskem obmejnem pasu in ki imajo primanjkljaj delovnih mest ter podpovprečno gostoto poselitve. Pri občinah, ki neposredno
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mejijo na obmejne občine, se kot merilo za vključitev
v obmejna problemska območja upošteva več kot 45
minutna povprečna dostopnost do najbližjega priključka
avtoceste ali hitre ceste ali visok delež površine vključene v območje Nature 2000.
Med obmejna problemska območja se uvrščajo tudi
občine, ki imajo koeficient razvitosti občin po zakonu,
ki ureja financiranje občin, manjši od 0,90, če mejijo
na obmejne občine ali občine, ki neposredno mejijo na
obmejne občine.
Merila za določitev obmejnih problemskih območij
in seznam občin podrobneje določa Uredba o določitvi
obmejnih problemskih območij.
– Prenova stanovanj
– Energetska učinkovitost stavbe:
Dodatne točke se pri razvrščanju dodeli projektom,
ki bodo izkazovali višjo energijsko učinkovitost.
Točkovanje:
Naziv merila
Predviden zaključek projekta do 31. 12. 2024
Projekti na obmejnih problemskih območjih
Projekti prenove stanovanj
Energetska učinkovitost ob zaključku projekta: razred A1 (od 0 do vključno 10 kWh/m2a)
Energetska učinkovitost ob zaključku projekta: razred A2 (nad 10 do vključno 15 kWh/m2a)

Najvišje možno število točk je 160.
V primeru, da več prijavljenih projektov doseže enako število točk, se projekti razvrstijo po datumu vložitve
popolne vloge. Popolna vloga vsebuje vso zahtevano
dokumentacijo v skladu z razpisom.
7. Upravičenec do subvencije: za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj bodo do sredstev sofinanciranja
upravičene lokalne skupnosti, javni stanovanjski skladi,
neprofitne stanovanjske organizacije, ter druge organizacije, ustanovljene s ciljem zadovoljevanja potreb po
javnih stanovanjih.
8. Način sofinanciranja projekta in upravičeni stroški
– Projekt se sofinancira v višini 50 % upravičenih
stroškov projekta z nepovratnimi sredstvi Sklada za
okrevanje in odpornost.
V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki bo po
merilih za vrednotenje vlog prišla kot zadnja v poštev
za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje
projekta v višini 50 % upravičenih stroškov, si ministrstvo
pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem deležu. Če
ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno financiranje
oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje v nižjem znesku
ponudi naslednjem prijavitelju po vrstnem redu. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev
ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od
uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.
V primeru, da bo višina upravičenih stroškov po
popolnih vlogah za dodelitev sredstev NOO nižja od
razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa, lahko Ministrstvo za okolje in prostor predlaga povišanje
odstotka sofinanciranja upravičenih stroškov do porabe
sredstev javnega razpisa.
– Upravičeni stroški investicije bodo zajemali sledeče investicijske postavke:
I. Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela:
a) Gradbena, obrtniška, strojna in elektro dela,
vključno s stroški gradbišča ter zunanjo ureditev s komunalno infrastrukturo
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II. Drugi stroški
a) Nakup zemljišč
b) Prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev
c) Projektna dokumentacija
d) Investicijska dokumentacija
e) Komunalni prispevek
f) Stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring, idr.
g) Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor, idr.
h) Stroški informiranja in komuniciranja
i) Izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih
investicijskih projektih
– Upravičeni so stroški, ki so nastali po 20. 2. 2020,
kar se izkazuje z datumom računov. Vsi stroški, ki so
nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja.
– Upravičeni so stroški, ki bodo nastali do vključno
30. 6. 2026.
– DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen
strošek.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili za prijavitelje
– Prijavni obrazec
Razpisno dokumentacijo, zainteresirani prijavitelji
natisnejo s spletne strani Ministrstva za okolje in prostor https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave/ in spletni strani Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/o-uradu/.
10. Način prijave: vloga mora biti izpolnjena na
ustreznem razpisnem obrazcu iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
11. Postopek za predložitev vlog
– Prijavitelji za dodelitev sredstev iz tega poziva
vloge oddajo na naslov Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
– Vloge se oddajo na predpisanem obrazcu.
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– Vloge, ki bodo na sedež Ministrstva za okolje in
prostor prispele do dne 31. 5. 2022, bodo uradno evidentirane in obravnavane enakovredno, ne glede na
vrstni red prispetja.
– Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti priporočeno ali oddana v vložišču Ministrstva
za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
– Vloga mora biti podpisana in v tiskani obliki predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica pa mora
biti na prednji strani označena z napisom »Ne odpiraj
– prijava za dodelitev sredstev na razvojnem področju
– Stanovanja iz NOO (oznaka JR-NOO-K16)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen naziv in polni naslov
prijavitelja. Ovojnice, ki ne bodo označene v skladu
s tem stavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene
prijavitelju.
– Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne
bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
– Če iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta
zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter nato
vrnjena pošiljatelju.
– Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu ali ne bodo imele vseh prilog, zahtevanih z razpisno
dokumentacijo, ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo
kot nepopolne s sklepom zavržene.
– Vloge, ki ne bodo pravočasne ali jih ne bo vložila
upravičena oseba, izvajalec razpisa s sklepom zavrže.
12. Odpiranje in razvrščanje vlog
– Vloge, prispele na razpis, bo odpirala strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje minister za okolje in
prostor. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) odpiranje vlog ne bo javno.
– Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi
obrazca in dokazil navedenih v razpisni dokumentaciji.
– Popolna vloga vsebuje vso zahtevano dokumentacijo v skladu z razpisom.
– Prijavitelje pravočasnih, a nepopolnih vlog bo komisija pisno pozvala k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge bo 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Če
prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec
javnega razpisa vlogo zavrže s sklepom.
– V naslednji fazi bo komisija razvrščala vsebinsko
ustreznost vlog. Komisija bo o razvrščanju vlog vodila
zapisnik.
– Vloge bodo razvrščene na podlagi pogojev in meril za razvrščanje vlog, do porabe sredstev za investicijo.
– Izbor projektov poteka dvofazno:
– Sklep o izboru projektov – do 30. 6. 2022;
– Sklenitev pogodbe o sofinanciranju (po sklenitvi
izvajalskih pogodb na strani prijavitelja).
13. Priloge k vlogi za dodelitev sredstev
Prijavitelji morajo za izpolnjevanje pogojev tega razpisa s predpisanim obrazcem vloge predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– Investicijsko dokumentacijo, ki je izdelana skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za prijavo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Investicijska dokumentacija mora biti s pisnim sklepom
potrjena od pristojnega organa prijavitelja. Prijavitelj
mora priložiti kopijo investicijske dokumentacije, izdelane v skladu z določili UEM za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ in
kopijo pisnega sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije. Iz investicijskega dokumenta mora izhajati najmanj pravna podlaga, naziv projekta, vrednost projekta
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v tekočih cenah, opredelitev virov financiranja, terminski
plan oziroma obdobje trajanja projekta ter navedba ali
je potrebno na podlagi UEM pripraviti nadaljnjo investicijsko dokumentacijo. Iz investicijskega dokumenta projekta mora biti razvidna namembnost objekta, iz katere
je jasno razvidno, da gre za gradnjo javnih najemnih
stanovanj, ki bodo javno dostopna najranljivejšim skupinam prebivalstva, in sicer za neprofitno najemnino, ki
je zakonsko regulirana.
– Pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje
za gradnjo oziroma prenove stanovanjskih enot ali
stanovanjske stavbe (in vse morebitne spremembe in
dopolnitve), skladno z zakonodajo, ki ureja graditev
objektov.
– V primeru, da gradnja oziroma prenova ob predložitvi vloge že poteka, mora prosilec predložiti sklenjeno
gradbeno pogodbo, vključno s popisi del in poročilom
pogodbenega izvajalca del s presekom stanja (gradbeno-tehnični, terminski in finančni presek) izvedenih del
na projektu, potrjenega s strani odgovornega nadzora po vsakokratnem gradbenem zakonu in podzakonskih predpisih.
– V primeru nakupa stanovanjskih enot veljavno
sklenjeno prodajno pogodbo.
– Za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih
enot izdelano ustrezno projektno dokumentacijo skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni
list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20) in v skladu
s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS,
št. 1/11, 61/17 – GZ, 199/21 – GZ-1, 205/21 in 29/22);
Dokumentacija mora vsebovati projektantski popis del
in predračun.
– Izkaz energijskih lastnosti stavbe, kot ga določa
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list
RS, št. 52/10, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).
– Pisno izjavo vodje projekta, da bo projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) izdelana skladno
s predpisi, navedenimi v prejšnji alineji te točke, in da
izpolnjuje vse pogoje veljavne zakonodaje s področja
graditve objektov.
– Pisno izjavo vodje projekta, da so vse nove stavbe skladno s 25. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) skoraj ničenergijske.
– Izjavo prijavitelja, da vsaj 10 let od sklenitve pogodbe o sofinanciranju ne bo odtujil nepremičnin, gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu.
– Izjavo prijavitelja, da bodo pridobljene stanovanjske enote oddane upravičencem z javnim razpisom.
– Izjavo prijavitelja, da bodo pridobljene stanovanjske enote oddane upravičencem po neprofitni najemnini.
– Izkazati, da ima prijavitelj zagotovljene vire financiranja za izvedbo projekta z izjavo prijavitelja in priloženimi dokazili iz proračunskih dokumentov ter finančnih
načrtov prijavitelja.
14. Vlaganje vlog za izplačilo
Izvajalec javnega razpisa (MOP) bo izplačilo sredstev Sklada za načrt in okrevanje upravičencu izvedel enkratno na podlagi končnega poračuna stroškov.
Skladno z 32. členom Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS,
št. 187/21) je za plačilo pogodbenih obveznosti plačilni
rok 30. dan po prejemu popolne dokumentacije, ki je
podlaga za izplačilo.
Plačila se izvajajo skladno s sklenjeno Pogodbo
o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: POS). Prilo-
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žena dokumentacija vlogi za izplačilo mora biti skladna
z Gradbenim zakonom ter Priročnikom o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost in drugimi
smernicami ter navodili Urada za okrevanje in odpornost
(URSOO).
Pred podpisom POS, je upravičenec dolžan izvesti
javno naročilo skladno z ZJN-3. Upravičenec je dolžan
obvestiti MOP o pripravi razpisne dokumentacije za
izbor izvajalca del in mu na poziv, kadarkoli poslati vso
dokumentacijo v zvezi z razpisom in izborom izvajalca
del v pregled. Najkasneje pred plačilom sredstev Sklada
za načrt in okrevanje mora MOP pregledati dokumentacijo javnega naročila upravičenca.
15. Obveznosti po izplačilu sredstev
Upravičene stroške mora prijavitelj – upravičenec
dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in jih
potrditi s svojim podpisom, skladno z navodili ministrstva
in URSOO. Ob zaključku projekta poda upravičenec
izjavo, da je s projektom zaključil in da so finančne obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju zaključene. Prav
tako mora v roku šestih mesecev od izjave o zaključku, predložiti dokazila, da je s končanim projektom dosegel cilje, opredeljene v JR in vlogi. Izjava z dokazili
o doseženih ciljih pa mora biti predana na MOP pred
30. 6. 2026. Vsi stroški in druga predana dokazila, ki
so nastali po tem datumu, niso veljavni in upravičeni do
sofinanciranja.
Upravičenec mora ob zaključku projekta izdelati
končno poročilo. Končno poročilo mora vsebovati tudi
poglavje, kjer je opredeljena vsebinska in finančna realizacija na projektu glede na načrtovani finančni in vsebinski okvir projekta v povezavi z doseganjem mejnikov
in ciljev.
16. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila
– Skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, mora upravičenec
še pet let od zadnjega plačila vloge za izplačilo, ob pozivu, predložiti na razpolago dokumentacijo in dokazila,
za potrebe kontrolnih in revizijskih postopkov.
– Ministrstvo za okolje in prostor lahko po dogovoru z upravičencem kadarkoli opravi pregled na kraju
samem, če oceni, da je to potrebno.
– Neizpolnjevanje doseganja ciljev iz potrjene vloge
pomeni izgubo oziroma povračilo vseh prejetih sredstev.
– Obveznosti upravičenca bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
17. Pravno varstvo: zoper odločbo o (ne)dodelitvi sredstev za sofinanciranje je dovoljen upravni spor
z vložitvijo tožbe na Upravo sodišče Republike Slovenije
v roku 30 dni od vročitve odločbe.
18. Hramba dokumentacije: upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu
s 34. členom Uredbe (UE) 2021/241, Pravilnikom o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni
upravi (Uradni list RS, št. 49/19) ter navodili URSOO.
19. Obveščanje javnosti in informiranje: prijavitelji
– upravičenci morajo pri izvajanju projektov spoštovati
zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti na
osnovi 34. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 ter skladno s podrobnejšimi navodili URSOO.
20. Dodatne informacije: vsa dodatna vprašanja se lahko posredujejo na elektronski naslov
alen.cerv@gov.si ali rok.klemencic@gov.si. Vsi relevantni odgovori bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni
strani ministrstva.
Ministrstvo za okolje in prostor
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Ob-2102/22
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: 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 javnega 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 strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18)
objavlja Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za
otroke in mladino za leto 2022 (oznaka razpisa:
JR7–ISS–2022).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 15. 4. 2022 in se izteče
dne 16. 5. 2022.
Javna agencija za knjigo RS
JN-0383/2022-S-NAR-STO

Ob-2125/22

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in
promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
v Sloveniji v letu 2022
Na podlagi naslednjih določb:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo,
158/20 in 3/22 – ZDeb),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in
206/21 – ZDUPŠOP),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) s spremembami
(v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Sheme pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve:
M001-2399245-2015/II), velja do 31. 12. 2023 (v nadaljnjem besedilu: de minimis),
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 13/18),
– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma
2017–2021, z dne 5. 10. 2017,
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS,
št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1),
– Program dela za leti 2022 in 2023, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 6. redni seji dne 29. 3. 2022,
h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 6. 4. 2022.
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I. 1 Naziv in sedež institucije financiranja in izvajanja javnega razpisa
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022 izvaja Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju STO).
Za Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
v Sloveniji v letu 2022 so v celoti zagotovljena finančna
sredstva na strani STO.
I. 2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji
kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga
vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi
promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in
spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij.
Strateški cilji slovenskega turizma za obdobje
2022–2028, ki izhajajo iz evalvacije obstoječe strategije
in ugotovljenih izzivov, se nanašajo predvsem na ohranitev zelene, trajnostne in butične vizije slovenskega
turizma za visoko kakovostna doživetja in hkrati prilagoditev prioritet razvoja v pospešitev vlaganj s ciljem dviga
dodane vrednosti v turizmu in kulturi.
Ključni programski cilji STO v letih 2022 in 2023 so:
– povečanje prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot
turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia,
– trajnostna rast s spremljavo novih, uravnoteženih
kazalnikov uspeha turizma skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma),
– geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi
s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij),
– povečanje porabe (podaljšanje povprečne dobe
bivanja in porabe ter krepitev produktov z višjo dodano
vrednostjo),
– osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče
kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne
koristi s poudarkom na vsebinah dvoletne komunikacijske tematike.
Skladno s ključnimi cilji STO je primarni cilj javnega
razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije in ostalih aktivnosti, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih
turističnih destinacij).
Podporni cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma in spodbujanje digitalne preobrazbe vodilnih destinacij,
– intenziviranje podpornih aktivnosti promocije
za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih
produktov turističnih vodilnih destinacij, s ciljem poenotene promocijske komunikacije pod blagovno znamko
I feel Slovenia,
– usmerjena promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe vodilnih destinacij,
– osredotočenost na ciljne produktne segmente,
ciljne skupine zahtevnejših, t. i. »High Value« turistov
ter usmerjenost na domači in tuje trge,
– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk.
I. 3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti
vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, za
učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:
– aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in »on-line« medijih,
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– upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter
priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za
medijski zakup,
– razvoj, nakup in implementacija novih naprednih
tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev,
– uporaba licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
– priprava in organizacija študijskih potovanj,
– priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
– priprava, oblikovanje in distribucija lastnih spletnih
webinarjev ali drugih virtualnih predstavitev,
– priprava, organizacija in izvedba izobraževanj
s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih
vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.
I. 4 Upravičenci
Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne
dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo
(lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na
območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec
ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda,
javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko
je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja
naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji),
lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.
Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo
na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale podporo istih (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin (ene ali več), bodo
vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
I. 5 Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in
pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine
celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko STO 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 sofinanciranju in pred podpisom
pogodbe, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila,
sklep o sofinanciranju pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko STO odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev
STO.
I. 5.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v poglavju IV. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa tega javnega razpisa.
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2. Prijavitelj je pravna oseba, registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost
v Republiki Sloveniji. Prijavitelj ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega
zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj
ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja
turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na
področju turizma.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50
evrov ali več na dan oddaje vloge).
4. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju Uradni list RS,
št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr.
in 196/21 – odl. US).
5. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije
651/2014/EU.
6. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 158/20).
7. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu 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 financiranja terorizma.
8. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU
in 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti v sledečih izključenih sektorjih:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336,
21. 12. 2010, str. 24).
9. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne
bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev dr-
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žave, občine ali Evropske Unije), skladno s prepovedjo
dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev.
11. Podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja,
štejejo kot eno samo podjetje, zato se lahko na razpis
prijavi le eno od njih.
I. 5.2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora imeti izraženo podporo (lokalnih)
destinacijskih organizacij oziroma občin vodilne destinacije:
– v primeru, da vodilna destinacija obsega zgolj eno
občino, podporo te občine (velja izjava v Obrazcu št. 1),
– v primeru, da vodilna destinacija obsega več občin, podporo vsaj 2/3 (lokalnih) destinacijskih organizacij
oziroma občin na območju vodilne destinacije. Občine,
ki glede na obseg turizma sodijo v območje vodilne
destinacije, so navedene v Strategiji trajnostne rasti
slovenskega turizma 2017–2021 (v nadaljevanju Strategija)1. Prijavitelj obvezno priloži soglasja v obliki izjav
(lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma drugih pristojnih (lokalnih) organizacij, ki izvajajo funkcijo nosilca
razvoja in promocije turizma na območju, za katerega
se izdaja soglasje, da želi in bo sodeloval kot aktiven
partner v vodilni destinaciji, kot prilogo k Obrazcu št. 1.
2. Prijavitelj se zavezuje, da se bo za aktivnosti,
ki jih bo izvajal v okviru prijavljenega projekta, povezal
s ključnimi deležniki, ki delujejo na področju turizma
znotraj vodilne destinacije.
3. Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor
bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne
destinacije, bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
4. Vsaka destinacija, ki samostojno ne tvori vodilne
destinacije, ampak je le del vodilne destinacije, se lahko
opredeli le do ene vodilne destinacije. V primeru, da se
le-ta opredeli do dveh ali več vodilnih destinacij, bodo
vse naslednje vloge od zadnje potrjene vloge vodilne
destinacije, zavržene.
5. V okviru projekta, ki ga izvaja destinacija in
je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, se
morajo izvajati aktivnosti, skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti prijavitelja, z namenom
načrtovanja, organiziranja in spodbujanja promocije turizma vodilne destinacije na domačem in tujih trgih, na
način, da se poleg ustvarjanja nove vrednosti, ki generirajo pozitivne poslovne učinke na vodilni destinaciji,
uresničuje tudi javni interes.
6. Prijavitelj se zaveže, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se
poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena
sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega
javnega razpisa do povrnitve stroškov.
7. Izvedbene aktivnosti se lahko pričnejo izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, in sicer od
1. 1. 2022 dalje, do najpozneje 15. 11. 2022. Če so se izvedbene aktivnosti začele izvajati pred predložitvijo vloge
za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za
izplačilo preveri skladnost izvajanja aktivnosti z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom
oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
1
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_
dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf
Na novo oblikovana vodilna destinacija v letu 2019
Cerkno, ni zajeta v aktualni Strategiji in zajema območje
Občine Cerkno.
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8. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči kot skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju
na podlagi pravila »de minimis«, ki ne sme presegati
200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine
ali Evropske Unije. Prijavitelj mora upoštevati pravilo
kumulacije državnih pomoči kot določa shema državne pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis:
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II)«.
9. Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da bo vodili
posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s projektom pod številko oziroma ustrezno
računovodsko kodo, ki jo bo navedel v Obrazcu št. 2 –
Izjava prijavitelja.
I. 5.3 Ostali pogoji sodelovanja
Vloga prijavitelja in izvedbeni projekti upravičenca
po tem javnem razpisu morajo biti skladni z namenom,
ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s programom
dela STO ter morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje:
1. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnosti na
ciljnih trgih, kot opredeljeno v Programu dela STO za
leti 2022 in 20232 ter skladno z aktualnimi raziskavami
in trendi.
2. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine,
med katere je zaželeno, da vključi tudi t. i. »High Value
Traveller« segment3.
3. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije promocijskih sporočil, sofinanciranih preko tega javnega
razpisa, obvezno vključiti logotip I feel Slovenia in/ali
navedbo ključnika #ifeelsLOVEnia ter upoštevati Navodila STO glede uporabe celostne grafične podobe, kot
navedeno v Prilogi 1 tega javnega razpisa.
4. Načrtovana maksimalna višina sofinanciranja
upravičenih stroškov posameznih upravičencev je določena v Prilogi 3 te razpisne dokumentacije, za vsako
vodilno destinacijo v evrih brez DDV. Prijava prijavitelja,
ki bo presegala ta znesek, bo neustrezna in kot taka
zavržena.
5. Prijavitelj se zavezuje, da bo digitalna promocija
turistične ponudbe, v kolikor jo izvaja, skladna z nacionalno ravnjo digitalne promocije Slovenije, ki jo izvaja
STO.
6. Prijavitelj se zavezuje, da bo vlagal napore pri izbiri vrste oglaševanja na način, da bo prednostno vključeval tiste oblike oglaševanja, ki z doseganjem namena
in ciljev oglaševanja, hkrati zmanjšujejo ogljični odtis ter
druge negativne okoljske in socialne vplive ali zmanjšujejo te vplive v katerikoli fazi procesa izvedbe aktivnosti
oglaševanja, povezane z oblikovanjem, proizvodnjo in
distribucijo oglaševalskih materialov. Prijavitelj te dosežke tudi komunicira v javnosti s ciljem ozaveščanja
o pomenu trajnostnega oglaševanja in promocije.
I. 6 Višina sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.
2
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/
kljucni-dokumenti-sto
3
Definicija HVT segmenta: Zahtevnejši gost oziroma
t. i. »High Value Traveller« spada v segment turistov, ki se
odločajo o izbiri destinacije, načrtovanju in rezervaciji dopusta v tujini. To so predstavniki ciljne skupine, ki so za dopust
pripravljeni plačati več, bodisi zaradi izbire namestitvenega
objekta, nivoja vključenih storitev, izdatkov za prehrano ali
dodatnih doživetij. So turisti, ki svojega dopusta ne rezervirajo na podlagi kriterija najnižje cene, temveč so za to, da
dopust preživijo v skladu s svojimi pričakovanji, pripravljeni
plačati ustrezno višjo ceno.
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STO je na podlagi veljavnih statističnih podatkov
iz leta 2021 izračunala delež prenočitev posameznih
vodilih destinacij glede na prenočitve za celotno Slovenijo in glede na razpoložljiva sredstva ter skladno s cilji
in namenom tega javnega razpisa razdelila razpoložljiva finančna sredstva po tem javnem razpisu tako, kot
je predstavljeno v Prilogi 3: Vrednosti sofinanciranja
vodilnih destinacij.
Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračunskem letu 2022 oziroma do porabe sredstev.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici javnega razpisa in po prejemu vseh vlog
prijaviteljev, se neporabljena sredstva lahko prenese
v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo finančnih
sredstev STO ali pa se jih ustrezno prerazporedi znotraj
obstoječega proračunskega leta v okviru obstoječega
finančnega načrta STO za leti 2022 in 2023.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS
do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Dinamika sofinanciranja bo določena s pogodbo
o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem, skladno s finančnim načrtom STO za leti 2022 in 2023 in
v odvisnosti od razpoložljivosti finančnih sredstev.
Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti finančnih sredstev in programa dela STO za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na
finančnih postavkah, lahko STO razveljavi javni razpis
in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko
izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom
STO, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe
o sofinanciranju.
STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi
v Uradnem listu RS.
I. 7 Zahtevki za izplačilo
Roki za oddajo Zahtevkov za izplačilo so trije, in
sicer: 20. 6., 9. 9. in 18. 11. 2022.
Prijavitelji, ki bodo oddali vlogo na javni razpis na
drugem roku za odpiranje vlog, 6. 6. 2022, zahtevka na
prvem roku za oddajo zahtevkov ne oddajo.
Prijavitelj mora pri zahtevku za izplačilo poleg
obrazca Zahtevek za izplačilo obvezno oddati tudi
obrazca Vsebinsko obdobno poročilo in Finančno poročilo (obrazci v prilogah 2, 2.1 in 2.2 javnega razpisa) ter
ustrezna dokazila.
Roki za oddajo Zahtevkov za izplačilo se zaključijo
na datum oddaje, do 24. ure.
Če prijavitelj na določenem roku za oddajo Zahtevkov za izplačilo ne uveljavlja upravičenih stroškov,
Zahtevka za izplačilo ne odda in o tem obvesti STO po
e-pošti na razpisi@slovenia.info. Zadnji rok za oddajo
Zahtevkov za izplačilo je za vse prijavitelje obvezen,
razen v primeru, če je prijavitelj že predhodno zaključil
s projektom in izpolnil vse pogodbene obveznosti.
Zadnji Zahtevek za izplačilo mora obvezno vsebovati tudi Zaključno poročilo (Priloga 2.3 javnega razpisa),
to je dodatno poročilo, poleg obdobnega, kjer sumarno
povzame vse izvedene rezultate projekta.
Upravičenec pošlje v zaprti kuverti Zahtevek za
izplačilo z vsebinskim in finančnim poročilom ter z zahtevanimi dokazili pisno po pošti na sedež STO, skladno
s poglavjem V. Postopek preverjanja zahtevka za izplačilo in način financiranja tega javnega razpisa in na kuverto oziroma ovojnico opremi poleg svojega naslova in
naslova prejemnika še navedbo: »Ne odpiraj – Zahtevek
za izplačilo – JR vodilne destinacije 2022«.
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I. 8 Način izbora vlog za sofinanciranje
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa. Postopek
ocenjevanja vlog bo vodila strokovna komisija za ocenjevanje vlog.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse
pogoje: splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji
prijavitelja na ta javni razpis. Če komisija ugotovi, da
vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se
nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa
se zavrne.
Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge
komisija oceni na podlagi meril iz točke I.9 tega javnega
razpisa.
I. 9 Merila za ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo ocenila vloge na podlagi
naslednjih meril:
Št.
1.
2.
3.

Merilo
Promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe vodilne destinacije
Promocija turistične ponudbe na več trgih
Spodbujanje digitalne preobrazbe vodilne destinacije
SKUPAJ

Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog in pomen posameznih meril
za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki III.
Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev
za ocenjevanje vlog.
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle
prag najmanj 60 točk.
Komisija vloge za sofinanciranje, ki bodo dosegle
prag najmanj 60 točk, predlaga za sofinanciranje po vrstnem redu števila dobljenih točk od najvišje do najnižje
ocenjene vloge, v okviru prejetih vlog.
V primeru, da se kateri od prijaviteljev ne odzove na
poziv STO k podpisu pogodbe o sofinanciranju v opredeljenem roku, se pozitiven sklep o dodelitvi sredstev
razveljavi.
Cilj javnega razpisa je spodbujanje promocije ter
trajnostne in digitalne preobrazbe slovenskega turizma.
Upravičenci morajo v okviru cilja javnega razpisa vpeljati vsaj eno novo napredno tehnološko rešitev oziroma
nadgradnjo obstoječe s seznama tehnoloških rešitev pri
merilu III. 3 Spodbujanje digitalne preobrazbe vodilne
destinacije v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril
in izpolnjevanje pogojev za ocenjevanje vlog v obdobju
trajanja javnega razpisa (od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022).
V primeru, da upravičenec v obdobju trajanja projekta ne
izpolni tega cilja, to je izvedba oziroma vpeljava vsaj ene
nove napredne tehnološke rešitve oziroma nadgradnje
že obstoječe, se mu pogodbena vrednost sofinanciranja
zmanjša za 10 %. Zmanjšanje pogodbene vrednosti se
izvede pri zadnjem Zahtevku za izplačilo.
I. 10 Shema financiranja in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/II).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati
največje intenzivnosti pomoči ali zneska »de minimis«

Maksimalno
št. točk
50
25
25
100

pomoči, kot določa shema pomoči »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu
prejemniku/upravičencu na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 evrov v kateremkoli
obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva
leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na
vrednost 100.000,00 evrov za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se
uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč, prejeta po pravilu »de minimis«, se ne sme
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za
posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije
651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč »de minimis«,
ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe
Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je
definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih
alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
Uredba (EU) št. 1407/2013 določa, da se upošteva
seštevek dodeljenih pomoči »de minimis« v vseh povezanih podjetjih.
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I. 11 Obdobje sofinanciranja, upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s shemo »de minimis« (št. priglasitve:
M001-2399245-2015/II) in Programom dela STO za leti
2022 in 2023.
Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške,
ki so nastali od 1. 1. 2022 do vključno 15. 11. 2022.
Upravičenec mora dokazovati z dokazili, da je bila aktivnost izvedena v tem obdobju in tudi račun za izvedeno
aktivnost izdan v tem obdobju. V kolikor se je aktivnost
izvajala pred 1. 1. 2022 in se nemoteno nadaljuje po
1. 1. 2022 mora upravičenec jasno razmejiti te stroške
na vseh relevantnih poslovnih dokumentih, ki so potrebni za predložitev Zahtevka za izplačilo ter dodatno
dokumentirati s pravno podlago (naročilnica, pogodba)
za izvedbo te aktivnosti in zagotoviti vsa dokazila, ki
utemeljujejo fizično izvedbo te aktivnosti v upravičenem
obdobju.
I. 11.1 Upravičeni stroški
STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so neposredno povezani s predmetom tega javnega razpisa,
kot neposredne stroške.
STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške naslednje stroške:
1. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju,
kjer se vrši oglaševanje.
Mediji, za katere se priznavajo upravičeni stroški
za izvedbo medijskega zakupa, so vsi »on-line« (spletni portali, platforme, družbena omrežja, direktni e-mail
marketing ipd.) in »off-line« (zunanje oglaševanje, tiskani mediji, radio in televizija ipd.), slovenski in tuji mediji.
2. Stroški upravljanja digitalnih komunikacijskih kanalov ter stroški priprave vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup:
– stroški priprave, oblikovanja ter prilagoditve vsebin za nastop ter promocijo na digitalnih komunikacijskih
kanalih vodilnih destinacij – spletna stran, mobilne aplikacije, družbena omrežja, podkasti, blogi in drugi komunikacijski kanali – ter vsebin za ostali medijski zakup (kot
so grafično oblikovanje vsebin, storitve fotografiranja,
foto/video produkcija, avdio produkcija, produkcija promocijskih filmov za različne komunikacijske kanale, reprodukcija foto/video gradiva, priprava besedil, prevodi
besedil ipd.), drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih
aktivnosti (npr. tehnično serviranje oglasov, kot npr. zakup AdServerjev, postavitev pristajalne spletne strani ter
stroški drugih digitalnih storitev, ki so nujno potrebni za
izvedbo aktivnosti);
– stroški upravljanja kanalov družbenih omrežij/komunikacijskih kanalov oziroma medijev vodilnih destinacij;
– stroški analiz in raziskav, povezanih z definiranjem marketinških podlag za usmerjeno komuniciranje
destinacije (npr. analiza HVT segmenta v sklopu person,
identifikacija tržnih potencialov za HVT segment, marketinška strategija, oglaševalska strategija ipd.);
– stroški priprave analitičnih poročil uspešnosti delovanja spletnih strani, mobilnih aplikacij, kanalov družbenih omrežij, podkastov, blogov in drugih lastnih kanalov vodilnih destinacij, analiza uporabniške izkušnje na
digitalnih orodjih in njena interpretacija.
3. Stroški razvoja, nakupa in implementacije novih
naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnje obstoječih
tehnoloških rešitev:
– stroški razvoja in izvedbe aktivnosti nadgradenj
na lastnih spletnih straneh, različnih mobilnih aplikacijah
ipd., različnih platformah ali spletnih portalih ipd. (npr.
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programiranje, stroški vnosa vsebin in drugih potrebnih
vsebinskih in/ali tehničnih migracij ali integracij med različnimi digitalnimi orodji ipd.);
– stroški razvoja, nakupa in implementacije mobilnih aplikacij za raziskovanje destinacije (na primer e-vodniki ipd.), aplikacij za animacijo gostov, aplikacij za spoznavanje destinacije (igrifikacija) in podobnih aplikacij;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije VR tehnoloških rešitev – virtualna resničnost (na primer interaktivne 360° slike in videoposnetki ipd.);
– stroški razvoja, nakupa in implementacije AR tehnoloških rešitev – obogatena resničnost;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije sistema
spletne trgovine, na primer za prodajo turističnih vodenj,
doživetij, lokalnih in promocijskih artiklov idr.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije različnih sistemov e-vstopnic ipd.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije »on-line« rezervacijskih sistemov na primer namestitvenih
kapacitet in ostalih storitev (npr. športnih in vadbenih
površin, fitnessa ipd.) ipd.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije različnih interaktivnih informacijskih sistemov (na primer za
informacijske panele ipd.) ipd.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije sistema
»klepetalnih robotov (»Chatbot«)« – digitalnih spremljevalcev, ki z obiskovalcem komunicirajo preko integracije
na spletni strani ali aplikaciji ipd.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije digitalnih načrtovalcev potovanj (kot na primer »Trip Planner«
ipd.) ipd.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije sistema nezamenljivih žetonov (NFT) (npr. v obliki digitalnih
spominkov) ipd.;
– stroški razvoja direktne prodaje posameznega
turističnega produkta destinacije ali vodilne destinacije
za namen prodaje storitev vodilne destinacije in ponudnikov turističnih storitev v tej vodilni destinaciji;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije drugih
tehnoloških rešitev ali nadgradenj obstoječih tehnoloških
rešitev, ki so povezane s predmetom javnega razpisa.
4. Stroški plačila uporabe licenc za vzpostavitev ali
delovanje naprednih digitalnih rešitev:
– informacijski sistemi za upravljanje destinacij;
– sistemi za upravljanje s spletnimi stranmi;
– spletni zemljevidi;
– digitalne platforme;
– stroški upravljanja ali najema oziroma plačila licenc ali drugih provizij za rezervacijske sisteme (»online booking« ipd.);
– druga analitična in informacijska orodja ipd.
5. Stroški priprave in organizacije študijskih potovanj za novinarje, organizatorje potovanj ali turistične
agencije:
– stroški identifikacije in/ali stroški agencije za privabljanje medijev ali drugih deležnikov iz področja turizma, ki aktivno deluje na ciljnem(ih) trgu(ih) medija ali
turistične agencije/organizatorja potovanj;
– stroški namestitev, prehrane in prevoza za posamezne udeležence študijskih potovanj;
– stroški usposobljenega vodnika z veljavno licenco, vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin in
opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika
v sklopu vodene aktivnosti;
– stroški storitev za izkustvo doživetja (npr. »zipline«, vožnja z gondolo, s čolnom ali pletno ipd.), vstopnin (npr. znamenitosti, muzeji, druga doživetja ipd.) ali
najema (športne ali druge) opreme za izvedbo aktivnosti predstavnika(e) medija(ev) oziroma predstavnika(ov)
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tujih organizatorjev potovanj ali turističnih agencij, povezanih z izvedbo študijskega potovanja.
6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov
z vplivneži:
– stroški identifikacije vplivnežev in/ali stroški
agencije za privabljanje vplivnežev, ki aktivno deluje na
ciljnem(ih), ki ga pokriva vplivnež;
– stroški namestitev in prevoza vplivneža, stroški
prehrane, stroški vstopnin, doživetij in najema opreme
za vplivneža in stroški vodenja zaželeno usposobljenega
vodnika z veljavno licenco vključno s prevoznimi stroški in
stroški vstopnin in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu vodene aktivnosti za vplivneža;
– stroški priprave poročil o rezultatih aktivnosti
vplivneža;
– stroški storitev izvedbe aktivnosti vplivneža v obliki honorarja, za izvedbo aktivnosti promocije na ciljnih
trgih, ki ne vključuje stroškov v vseh ostalih alinejah
te točke; v tem primeru mora prijavitelj obvezno priložiti pogodbo o sodelovanju z vplivnežem ob Zahtevku
za izplačilo z jasno opredeljenim obsegom storitev, ki
je predmet te pogodbe;
– stroški odkupa foto ali video gradiva, posnetega
na območju vodilne destinacije s strani vplivneža.
7. Stroški priprave, oblikovanja in distribucije lastnih
spletnih webinarjev ali drugih virtualnih predstavitev, za
namen promocije vodilne destinacije (predvsem v tujini).
8. Stroški priprave, organizacije in izvedbe izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih (na
primer pridobivanje okoljskih in trajnostnih certifikatov,
gospodarna raba vode in energije, »zelena doživetja«,
turizem brez plastike za enkratno uporabo, vključevanje
lokalnih pridelovalcev hrane in lokalnih obrtnikov ipd.) in
digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji:
– stroški priprave in organizacije izobraževanj, stroški predavateljev, stroški najema prostora in potrebne
opreme.
9. Stroški plač zaposlenih na projektu, ki je predmet tega javnega razpisa, za eno zaposleno osebo pri
prijavitelju (določen ali nedoločen čas), v času trajanja
projekta, za katerega se uveljavljajo stroški plače in ki
opravlja dela in naloge, povezane z neposrednim izvajanjem aktivnosti, ki so del vsebine prijavljenega projekta v Obrazcu št. 3: Podatki o projektu. Za uveljavljanje
stroškov plač zaposlenih se uporablja poenostavljena
oblika stroškov. STO prizna vrednost enote bruto bruto
(t. i. II Bruto, z vključenimi prispevki delodajalca) urne
postavke 12,00 evrov. Na letni ravni se prizna največ
1.720 ur (efektivne delovne ure) na osebo.
Upravičenec lahko uveljavlja tudi upravičene stroške za projekte, v katerih sodeluje več vodilnih destinacij ali regijske projekte, vendar le v sorazmernem delu,
kateri se vsebinsko in prostorsko veže na vodilno destinacijo upravičenca.
Upravičenec mora v primeru pridobivanja novih fotografij na vodilni destinaciji ali preko drugih partnerskih
projektov, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem
razpisu, zagotoviti prenos izključnih materialnih avtorskih pravic na vodilno destinacijo, ta pa na STO neizključne pravice, kar se bo urejalo naknadno. Upravičenec je dolžen zagotoviti predlog nabora fotografij za
v Mediateko na STO ob oddaji Zahtevka za izplačilo,
v sklopu katerega se uveljavlja plačilo teh stroškov.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški, kot opredeljeno v nadaljevanju:
– davek na dodano vrednost;
– stroški analiz, študij, raziskav, svetovalnih storitev
in drugih, s tem povezanih storitev, ki niso povezane
s predmetom javnega razpisa;
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– stroški sodelovanja na turističnih sejmih, workshopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stroški
najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konferenčne dvorane, stroški najema opreme, pogostitve na
dogodkih ipd.);
– stroški razvoja in izdelave opreme stojnic za sejemske nastope ali druge dogodke (na primer samostoječa stojala t. i. »pingvini« ipd.);
– stroški razvoja, oblikovanja in izdelave promocijskih izdelkov (npr. spominkov, brandiranih promocijskih artiklov in drugih promocijskih izdelkov) ter deljenje
le-teh različnim javnostim ali drugim posameznikom (razvoj spletne trgovine za promocijske izdelke je upravičen strošek);
– stroški pogostitev pri izvedbi izobraževanj za ponudnike;
– stroški razvoja, oblikovanja in izvedbe množičnih
ali drugih dogodkov v fizični obliki v vodilni destinaciji
ali izven nje;
– stroški najema zunanje delovne sile (npr. študentov);
– stroški poslovanja: stroški opravljanja storitev,
najemnine poslovnih prostorov, strošek reprezentance, materialni stroški, amortizacija, stroški računalniške
opreme in z njimi povezanih naprav vključno s prenosnimi telefoni ter internetom, ki jih prijavitelj oziroma
sodelujoči partnerji v projektu potrebujejo za izvajanje
rednih aktivnosti;
– stroški članarin;
– stroški priprave vloge na ta javni razpis s strani
zunanjih izvajalcev;
– stroški vseh ostalih aktivnosti, ki jih STO že financira preko svojih rednih programskih aktivnosti (sejemski nastopi, študijska potovanja, publikacije …) in
kar ni predmet sofinanciranja javnih razpisov MGRT
oziroma drugih nacionalnih in lokalnih javnih institucij
v Sloveniji in v Evropski uniji;
– ter vsi ostali stroški, ki niso neposredno povezani
z vlogo prijavitelja.
I. 11.2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna in znaša do vključno 90 % vrednosti upravičenih stroškov projekta prijavitelja. Dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta
posameznega prijavitelja oziroma vodilne destinacije
so predvidena v maksimalnem znesku, kot opredeljeno
v Prilogi 3: Vrednosti sofinanciranja vodilnih destinacij,
tega javnega razpisa.
I. 11.3 Način financiranja
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov za izvedene aktivnosti z naslednjimi poročili in dokazili (vzorci teh poročil oziroma obrazcev so v Prilogi 2 javnega
razpisa):
– zahtevek za izplačilo,
– vsebinsko obdobno in finančno poročilo o izvedbi
aktivnosti,
– zaključno poročilo o izvedbi aktivnosti,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamezne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov
po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način
poročanja so podrobneje predstavljeni v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev za
ocenjevanje vlog in v poglavju V. Postopek preverjanja
zahtevka za izplačilo in način financiranja.
I. 12 Zahteve glede nadzora izvedbe aktivnosti
STO je odgovoren za nadzor nad izvajanjem sofinanciranja. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem aktiv-
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nosti, katere sofinanciranje se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, v času veljavnosti pogodbe med
STO in upravičencem, še 2 leti po zaključku projekta.
Upravičenec bo moral STO predložiti vse dokumente,
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune in
ostalo dokumentacijo mora upravičenec hraniti skladno
z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter
rezultate aktivnosti. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen v roku
najmanj 3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju
samem.
I. 13 Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 11. 5. 2022,
do 24. ure in 6. 6. 2022, do 24. ure.
V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana
že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavila javno
informacijo in ukinila preostali rok oddaje vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi strinja. Vse stroške, povezane s pripravo in oddajo vloge,
nosi prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji, točka VI. Navodila za pripravo
vloge.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija
Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo
upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka
za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se
vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje
vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se
vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko STO vlogo prejme. Osebno se vloga lahko
odda v Glavni pisarni STO, na Dimičevi 13, 1000 Ljub
ljana (3. nadstropje), v času uradnih ur od ponedeljka
do petka, med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za
oddajo vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti (zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – Turistična promocija slovenije – Vodilne destinacije 2022«
in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja,
kot predvideno na Obrazcu št. 8: Odpremni obrazec.
I. 14 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sedežu STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog.
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog
bodo objavljene na spletnih straneh STO: https://www.
slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravočasnost, pravilno označenost in formalno popolnost prispelih vlog. Neustrezno označene ter nepravočasno
prispele vloge se ne bodo obravnavale, temveč bodo
s sklepom zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne
sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela
vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta
vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na
preostale vloge, ki jih je STO prejela v postopku dode-
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litve sredstev. Dopolnitev vlog določi komisija v pozivu
k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala in
ocenila vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne
vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma
obveščeni najkasneje v roku štirideset dni od dneva
odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
I. 16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije, spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na
oddano vlogo in zagotavljati STO in drugim nadzornim
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj, skladno z zakonodajo Republike
Slovenije še 10 let po zaključku projekta.
Upravičenec mora voditi in spremljati porabo prejetih sredstev računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano
vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled
nad namensko porabo sredstev.
I. 17 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo
prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo
GDPR in ZVOP-1.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14,
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ),
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo STO lahko
domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO
posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in
drugih zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo
in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in
o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen
obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog
v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodni-
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mi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni
podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega
delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki
jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati STO in njeno
resorno ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih projektih so javnega značaja in se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnega sofinanciranja. Objave podatkov
o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene
v skladu z ZDIJZ.
Prijavitelj mora izpolniti Obrazec št. 5: Varovanje
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
I. 18 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na
elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na
sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije 2022«.
Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času
uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka,
od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena
tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo
prispeti na zgornji naslov najkasneje do 5. 5. 2022 do
10. ure za prvi rok oddaje vlog in najkasneje do 1. 6.
2022 do 10. ure za drugi rok oddaje vlog.
STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana
vprašanja pred iztekom roka za oddajo vlog oziroma
najkasneje do 9. 5. 2022 do 16. ure za prvi rok oddaje
vlog in najkasneje do 3. 6. 2022 do 16. ure za drugi rok
oddaje vlog.
Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.
slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.
STO bo organizirala Informativni dan za prijavitelje,
natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni
strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in
spremembah sproti obveščeni preko spletne strani
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Javna agencija Republike Slovenije
za trženje in promocijo turizma
Ob-2143/22
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za okrevanje in odpornost
s pilotno-demonstracijskimi projekti
(kratek naziv javnega razpisa:
JR DEMO PILOTI NOO)
(investicija D: »Sofinanciranje investicij
v demonstracijske in pilotne projekte«,
komponenta 1: »RRI – raziskave, razvoj
in inovacije« (C3 K1), 3. razvojno področje:
»Pametna trajnostna in vključujoča rast«)
Na podlagi določb:
– Uredbe Sveta (EU) št. 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske uni-
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je za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi
COVID-19 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23),
– Uredbe (EU) št. 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne
18. 2. 2021, str. 17–75) zadnjič popravljena s popravkom (UL L 410 z dne, 18. 11. 2021, str. 197),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106
z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU)
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo
skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice
kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne
1. 12. 2021, str. 83),
– Delegirane uredbe Evropske komisije (EU)
2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi
Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost
z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih
odhodkih z vsemi spremembami (UL L št. 429 z dne
1. 12. 2021, str. 83),
– Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za
spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe
(EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13),
– Obvestila Komisije Tehnične smernice za uporabo
»načela da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo
o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost
(UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021)
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193
z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegiranim sklepom Komisije (EU, Euratom) 2021/135
z dne 12. novembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU,
Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta
s podrobnimi pogoji za izračun dejanske stopnje rezervacij skupnega sklada za rezervacije (UL L št. 42, z dne
5. 2. 2021, str. 9),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo,
158/20 in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZIntPK),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), (UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016 str. 1), zadnjič popravljene s popravkom
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) (v nadaljevanju:
Splošna uredba GDPR),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022
(DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP
2023) (Uradni list RS, št. 187/21),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in
206/21 – ZDUPŠOP),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),
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– Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za
okrevanje in odpornost z dne 22. oktobra 2021 (Uradni
list RS, št. 167/21),
– Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen
z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7.
2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti), v nadaljevanju: NOO,
– Izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost (s strani Evropskega
sveta potrjen dne 28. 7. 2021),
– Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu
za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21);
v nadaljevanju: Uredba NOO,
– Smernic za določitev načina financiranja
iz sredstev Mehanizma z okrevanje in odpornost,
št. 546-2/2021/14 ki jih je Ministrstvo za finance izdalo
dne 17. 1. 2022,
– Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Prirocnik-o-nacinu-financiranja-iz-sredstev-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_21. 3. 2022.pdf),
– Uporabniškega priročnika za spremljanje Načrta za okrevanje in odpornost v MFERAC marec
2022 (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/)
– Strategije koordinacijskega organa Mehanizma za okrevanje in odpornost za boj proti goljufijam
(https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/
Strategija-koordinacijskega-organa-Mehanizma-zaokrevanje-in-odpornost-za-boj-proti-goljufijam.pdf)
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne
23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v nadaljevanju:
Uredba GBER),
– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje
2022–2027 (Uradni list RS, št. 15/22; v nadaljevanju:
Uredba o karti regionalne pomoči),
– Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
razvitosti za programsko obdobje 2021–2027 (Uradni
list RS, št. 118/21),
– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
(Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20),
– Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni
list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20),
– Sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014/II,
datum potrditve: 24. 12. 2014; dopolnitev 28. 7. 2017,
2. dopolnitev 24. 1. 2018, 3. dopolnitev: 15. 1. 2021,
4. dopolnitev: 25. 1. 2022; trajanje do: 31. 12. 2023) –
(v nadaljevanju: regionalna shema državne pomoči),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve:
BE01-2399245-2015, datum potrditve sheme: 20. 5.
2015; redakcijski popravek 4. 11. 2016; sprememba
št. BE01-2399245-2015/II z dne 9. 1. 2021; trajanje sheme: do 31. 12. 2023) (v nadaljevanju: shema državne
pomoči RRI),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/I,
datum potrditve sheme: 15. 5. 2015; sprememba
št. BE03-2399245-2015/II, z dne 20. 1. 2021; trajanje
sheme: 31. 12. 2021) (v nadaljevanju: shema državne
pomoči finančne spodbude za MSP),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in
13/18 – ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS,
št. 93/15 in 36/19),
– Sprememb in dopolnitev Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2021 in Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto
2022, ki jih je sprejel Svet agencije na 39. redni seji dne
14. 12. 2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 12. 2020,
št. 302-33/2020/2,
– Sprememb in dopolnitev Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije za leto 2022 ter Programa dela in
Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije za leto 2023, ki jih je sprejel Svet
agencije na svoji 42. redni seji, dne 14. 12. 2021 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
podalo soglasje dne 22. 12. 2021, št. 302-39/2021/2,
– Krovnega sporazuma o prenosu dela nalog in
o izvajanju ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost,
št. 303-14-0/2022/1 z dne 16. 2. 2022,
– Pogodbe o izvajanju javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti, sklenjene med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija,
št. C2130-22-096501 z dne 11. 4. 2022.
1. Ime oziroma naziv in sedež organa, ki dodeljuje
sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost pri javnem razpisu za okrevanje in
odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi nosilnega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova
ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje
in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz
podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje
in odpornost (v nadaljevanju: URSOO), in na katerem se
zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost
za financiranje ukrepov iz NOO.1
1
Dosegljiv na spletni strani: https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
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Spodbude za izvedbo PD projektov so namenjene podpori gospodarskemu okrevanju po pandemiji
COVID-19 v dejavnostih, ki so bistvene za krepitev
trajnostne rasti v Evropski uniji, s poudarkom na krepitvi
odpornosti in krožnem gospodarstvu.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter območje izvajanja
Javni razpis se izvaja v skladu z NOO, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za
okrevanje in odpornost. Javni razpis se v NOO umešča na 3. razvojno področje: »Pametna trajnostna in
vključujoča rast«, v komponento 1: »RRI – raziskave,
razvoj in inovacije« (C3 K1), v okvir investicije D:
»Sofinanciranje investicij v demonstracijske in pilotne
projekte«.
Javni razpis s spodbujanjem razvojnega vlaganja
v gospodarstvu, dviga produktivnosti in konkurenčnosti,
prispeva k strateškim ciljem države, ki jih tudi v Strategiji pametne specializacije zasledujemo po prednostnih področjih. Vsak projekt se mora umestiti v ustrezno prednostno področje Strategije pametne specializacije (Obrazec 1 razpisne dokumentacije).
2.1 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti,
katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje
oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov,
procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za
krepitev odpornosti2.

2.2 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na
področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih
ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in
podnebnega načrta Republike Slovenije3.
2.3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so
usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za
krepitev odpornosti.
Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem
okolju. Rezultat PD projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.
PD projekt za zagotovitev celovitosti in doseganje
ciljev lahko vključuje oba sklopa aktivnosti, prvi sklop
– razvoj pilota in drugi sklop – postavitev in testiranje
demonstracije. V primeru, ko ima konzorcij že razvito
rešitev, ki je pripravljena za predstavitev oziroma za
demonstracijo, lahko izvaja samo drugi sklop aktivnosti.
V nobenem primeru pa PD projekt ne more vključevati
samo prvega sklopa aktivnosti.
– 1. sklop – razvoj pilota – je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile
uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta.
– 2. sklop – postavitev in testiranje demonstracije
– je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju in
evalvaciji aktivnosti, ki ustreza opredelitvi demonstracijskega projekta.

Pilotni projekt uporablja tehniko ali metodo, ki se na
zadevnem področju ni uporabljala ali testirala prej ali
drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti
v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko
kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za
pilotni projekt je stopnjo inovativnosti mogoče oceniti
z različnih vidikov:
a) glede na tehnologije, ki jih uporablja projekt
(tehnološke inovacije) in,
b) glede načina izvajanja tehnologij (inovacije
v procesih ali metodah).
Pilotni projekt se financira po shemi državne pomoči RRI.

Demonstracijski projekt uporablja, preizkuša, ocenjuje
in razširja ukrepe/metodologije, ki so do neke mere
nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta
(geografski, okoljski, socialno-ekonomski ...) in bi
jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih
okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega
začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene
tehnike in metode delujejo v okviru projekta.
Demonstracijski projekt vključuje samo
demonstracijski del in se financira po regionalni shemi
državnih pomoči, razen tedaj ko gre za projekt, ki se
izvaja v občinah, ki ne sodijo v območja upravičena
do regionalne državne pomoči po Uredbi o regionalni
karti – »bele lise« (glej poglavje 9.4. tega javnega
razpisa), tedaj se projekt financira po shemi državne
pomoči finančne spodbude za MSP.

2.4 Območje izvajanja
Območje izvajanja pilotnega projekta (1. sklop javnega razpisa) je celotna Slovenija, pri čemer pa je
intenzivnost sofinanciranja odvisna od velikosti konzorcijskega partnerja.
Območje izvajanja demonstracijskega projekta
(2. sklop javnega razpisa) je prav tako celotna Slovenija, vendar pa je lokacija demonstracijskega projekta
skladno z določili tega javnega razpisa tista, ki določa
uporabo ene ali druge možne sheme državne pomoči,
ki sta na voljo za sofinanciranje upravičenih stroškov
demonstracijskega projekta.
Sofinanciranje upravičenih stroškov demonstracijskega projekta (2. sklop javnega razpisa) se ob upo-

števanju drugih zahtev tega javnega razpisa izvaja na
naslednji način:
a) lokacija demonstracijskega projekta se nahaja na
območjih »a« in »c«, kjer je sofinanciranje podjetij vseh
velikosti dovoljeno v skladu z Uredbo o karti regionalne
pomoči. Uporablja se regionalno shemo državne pomoči. Upravičena so vsa podjetja, ne glede na velikost, pri
čemer lahko velika podjetja na upravičenih območjih »c«
prejmejo le pomoč za potrebe nove gospodarske dejavnosti. Podrobnejši opis navedenih območij je v poglavju
9.4. tega javnega razpisa.
b) lokacija demonstracijskega projekta se nahaja
na območju občin, ki po Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 ne sodijo med upravičena

2
Pojem krepitve odpornosti je podrobneje predstavljen
v razpisni dokumentaciji.

3
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt/
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območja za dodeljevanje regionalnih pomoči – območja
belih lis. Uporablja se Shemo državne pomoči finančne
spodbude za MSP. Upravičena so mala in srednje velika
podjetja. Sofinanciranje na teh območjih za velika podjetja ni dovoljeno. Podrobnejši opis navedenih območij je
v poglavju 9.4. tega javnega razpisa. Upravičena območja so navedena tudi v razpisni dokumentaciji.
Za vsakega od konzorcijskih partnerjev mora biti
v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, kje bo izvajal posamezni sklop
aktivnosti.
Pri tem morajo biti aktivnosti 2. sklopa (demonstracija) vseh konzorcijskih partnerjev kot začetna investicija
izvedene na eni lokaciji, in sicer na mestu postavitve demonstracije, medtem ko se testiranje v okviru 1. sklopa
(eksperimentalnega razvoja) lahko izvaja na različnih
lokacijah, to je lokacijah sedeža, poslovne enote ali podružnice posameznega konzorcijskega partnerja.
3. Ciljne skupine oziroma končni prejemniki
Predstavitev pojmov, ki se uporabljajo za predmetni
javni razpis:
– Prijavitelj je vodilni partner v konzorciju, ki je
v imenu konzorcija pooblaščen za predložitev skupne
vloge na javni razpis in v primeru izbora tudi za podpis
pogodbe o dodelitvi sredstev.
– Konzorcijski partnerji so podpisniki konzorcijske
pogodbe in kot takšni skupaj in ob solidarni odgovornosti
izvajajo projekt, ki je v sofinanciranje predložen na predmetni javni razpis in pooblastijo prijavitelja, da v imenu
konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis.
– Konzorcij je skupina vseh konzorcijskih partnerjev, ki ob solidarni odgovornosti nastopajo v skupnem
projektu, ki je v sofinanciranje predložen na predmetni
javni razpis. Konzorcijsko sodelovanje posamezni konzorcij izkaže s konzorcijsko pogodbo, ki jo morajo podpisati vsi člani konzorcija in jo priložiti vlogi na javni razpis.
– Končni prejemnik je oseba, opredeljena v naslednjem odstavku tega poglavja javnega razpisa, katere
projekt je bil odobren s pravnomočnim sklepom o izboru.
Končni prejemnik je torej oseba, ki izvaja projekt in je odgovorna za njegovo izvedbo. Je tisti, ki prejme podporo
v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. V primeru ko je vloga izbrana za sofinanciranje, vsi konzorcijski
partnerji (podpisniki konzorcijske pogodbe) štejejo za
končne prejemnike po tem javnem razpisu, čeprav je
pogodba podpisana zgolj med agencijo in prijaviteljem.
Za sredstva na tem javnem razpisu lahko kandidirajo konzorcijski partnerji, ki so:
– samostojni podjetniki posamezniki ali
– gospodarske družbe, kot jih opredeljuje prvi odstavek 3. člena Zakona 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 nadaljevanju ZGD-1) in so organizirane v eni od oblik
opredeljenih v tretjem odstavku 3. člena ZGD-1.
Za sredstva na tem javnem razpisu lahko kandidira
tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici
Evropske unije, ki se bo s podpisom izjave zavezalo, da
bo najkasneje ob podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev
imelo poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji,
kar bo dokazovalo z vpisom v Sodni register skladno
z Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 –
ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1).
V primeru, da podjetje v nasprotju s prejšnjim odstavkom do podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev vpisa
v Sodni register ne izvede, bo agencija odstopila od
podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev, sklep o izboru pa
bo odpravila.
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Do sofinanciranja:
– pilotnega projekta (1. sklop javnega razpisa) so
upravičena velika podjetja in MSP-ji,
– demonstracijskega projekta (2. sklop javnega
razpisa) so upravičena velika podjetja in MSP-ji na območjih, ki so upravičena po regionalni shemi državne
pomoči (oziroma po Uredbi o karti regionalne pomoči)
oziroma zgolj MSP-ji, v kolikor se demonstracijski projekt izvaja na območjih t. i. »belih lis«;
ob upoštevanju ostalih zahtev tega javnega razpisa.
Konzorcijsko sodelovanje posamezni konzorcij izkaže s konzorcijsko pogodbo, ki jo morajo podpisati vsi
člani konzorcija in jo priložiti vlogi na javni razpis. V konzorcijski pogodbi morajo vsi člani konzorcija vodilnega
člana konzorcija/prijavitelja pooblastiti za oddajo vloge
na javni razpis in podpis pogodbe o dodelitvi sredstev
v imenu in za račun vseh konzorcijskih članov konzorcija. Obvezne sestavine konzorcijske pogodbe so podrobneje opredeljene v poglavju 4.2. tega javnega razpisa.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga konzorcija mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Vsak konzorcijski partner s podpisom izjave zagotavlja, da vloga izpolnjuje vse pogoje javnega
razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine
celotne vloge. Če bo kadarkoli v postopku obravnave
vloge ugotovljeno, da kateri koli od pogojev ni izpolnjen,
se vloga zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru, bo agencija odstopila od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev, sklep o izboru pa bo
odpravila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, bo agencija
odstopila od le-te, pri čemer bo končni prejemnik dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila na
transakcijski račun prejemnika do dneva vračila sredstev
v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije,
skladno s pozivom agencije.
Za potrditev izpolnjevanja pogojev za kandidiranje prijavitelj in posamezni konzorcijski partner podpiše
izjavo, ki je del razpisne dokumentacije, s katero pod
kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na
tem javnem razpisu. Agencija lahko ne glede na to preveri izpolnjevanje posameznih razpisnih pogojev tudi iz
uradnih in drugih ustreznih evidenc.
Navodila in posamezne listine/evidence za dokazovanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja ali posameznih konzorcijskih partnerjev, lahko
agencija od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila ali
dokazila.
4.1 Splošni pogoji za kandidiranje
1. Konzorcijski partner je subjekt, kot je opredeljen
v drugem in tretjem odstavku 3. poglavja tega javnega
razpisa.
2. Konzorcijski partner nima neporavnanih zapadlih
finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
in Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v višini
50 evrov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb
o dodelitvi sredstev iz javnih sredstev, pri čemer so bile
te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Za konzorcijskega partnerja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot
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izhaja iz 35. in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo in 158/20).
4. Konzorcijski partner nima neporavnanih zapadlih
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v
višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge); šteje se,
da konzorcijski partner, ki je gospodarski subjekt, ne
izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni
imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega
leta do dne oddaje vloge.
5. Konzorcijski partner ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na
dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu
z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 –
popr. in 196/21 – odl. US).
6. Konzorcijski partner ne prejema in ni v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in
zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje
v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe GBER.
7. Konzorcijski partner upošteva omejitve, ki izhajajo iz prvega odstavka4 4. člena in prvega odstavka5
8. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje
in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18,
168/20, 121/21, 27/22 in 47/22), in na tak način zagotavlja skladnost z regionalno shemo državnih pomoči.
8. Konzorcijski partner je podpisal izjavo, da dejanski lastnik(i) konzorcijskega partnerja v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in
2/21 – popr.) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja
in financiranja terorizma.
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9. Konzorcijski partner se s podpisom izjave zavezuje, da bo spoštoval vse pogoje in zahteve iz sheme
državne pomoči, ki je podlaga za sofinanciranje PD
projekta in zahteve tega javnega razpisa.
10. Konzorcijski partner ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe
Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje se, da konzorcijski partner naveden pogoj
izpolnjuje, če odločba EK še ni dokončna, konzorcijski
partner pa je domnevno nezakonito pridobljena sredstva
v ustrezni višini položil na posebni skrbniški račun pri
banki in z njimi ne razpolaga.
11. Konzorcijski partner za iste upravičene stroške
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem
razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna), vključno z de minimis pomočjo (prepoved
dvojnega sofinanciranja).
12. Konzorcijski partner mora upoštevati pravilo
kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne
pomoči za PD projekt v zvezi z istimi upravičenimi
stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči
ali zneska državne pomoči, kot to določajo sheme
državnih pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni
razpis: regionalna shema državne pomoči, shema državne pomoči RRI in shema državne pomoči finančne
spodbude za MSP.
13. Konzorcijski partner mora na dan 31. 12. 2021
izkazovati čiste prihodke od prodaje v višini vsaj dvakratnika vrednosti upravičenih stroškov, ki jih za sofinanciranje uveljavlja na prijavljenem PD projektu.
14. Konzorcijski partner lahko za javna sredstva kot
prijavitelj ali konzorcijski partner kandidira zgolj v enem
konzorciju.
15. Konzorcijski partner izjavlja, da ne bo nastopal
kot zunanji izvajalec ostalim članom konzorcija in za
zunanjega izvajalca ne bo izbral:
– povezane družbe po pravilih ZGD-1,
– izvajalca, ki je zakoniti zastopnik končnega prejemnika, član organa upravljanja ali nadzora ali njegov
družinski član,

(1) Določbe te uredbe veljajo za pomoči, dodeljene v vseh sektorjih, razen:
a) v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1),
zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb
(EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in
akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop MSP do finančnih
sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za prikrajšane in invalidne delavce,
regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje;
b) v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, z izjemo regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, shem
regionalne pomoči za tekoče poslovanje, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za
raziskave in razvoj, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšane
delavce in invalide;
c) v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
d) za pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24);
e) za vrste regionalne pomoči iz 8. člena te uredbe.
5
(1) Poleg omejitev področij uporabe iz 4. člena te uredbe pomoč ni dovoljena:
– v ladjedelništvu,
– v premogovništvu,
– v proizvodnji, distribuciji energije in energetski infrastrukturi,
– v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz 43. točke 2. člena Uredbe 651/2014/ EU,
– v industriji sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz 44. točke 2. člena Uredbe
651/2014/EU, ter
– v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi iz 45. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
4
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– izvajalca, ki je udeležen kot zakoniti zastopnik,
član organa upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca, ali
– izvajalca, ki je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu
zunanjega izvajalca.
4.2 Posebni pogoji za konzorcije
1. Na javni razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki so
sestavljeni iz najmanj treh in največ osmih konzorcijskih
partnerjev, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje.
2. Iz vloge prijavitelja in priloženih dokazil mora biti
razvidno, da so zagotovljeni ustrezni pogoji za demonstracijo rezultatov PD projekta v realnem okolju. V kolikor se bo demonstracija rezultatov PD projekta izvajala
na infrastrukturi, ki ni v lasti prijavitelja ali partnerjev konzorcija, mora prijavitelj do oddaje vloge na javni razpis
skleniti in priložiti pismo o nameri oziroma pogodbo o zagotovitvi ustreznih pogojev za izvedbo testiranj oziroma
demonstracij novih ali izboljšanih proizvodov, procesov
ali storitev v okviru pilotnih/demonstracijskih aktivnosti
(podpisano z lastnikom/upravljavcem infrastrukture).
3. Člani konzorcija morajo podpisati konzorcijsko
pogodbo, v kateri uredijo medsebojne obveznosti in
razmerja za izvedbo PD projekta. Da je pogoj podpisane konzorcijske pogodbe izpolnjen, mora biti iz nje
razvidno najmanj:
– da so kot partnerji dosegli dogovor o izvedbi skupnega PD projekta,
– da so partnerji opredelili veljavnost pogodbe, ki
zajema najmanj čas trajanja in spremljanja PD projekta,
– finančni in vsebinski prispevki posameznih konzorcijskih partnerjev,
– da so določili konzorcijskega partnerja, ki ima
vlogo prijavitelja,
– da so prijavitelja pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis, in da v primeru
uspešne kandidature na javnem razpisu zastopa konzorcij v odnosu do agencije in z agencijo sklene pogodbo o dodelitvi sredstev,
– da so posebej opredelili solidarno odgovornost
prijavitelja in vseh konzorcijskih partnerjev ter obveznost
za vračilo sofinanciranih sredstev v primeru, če se pri
kateremkoli konzorcijskem partnerju začne postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek
izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije;
in (so)odgovornost prijavitelja in vseh konzorcijskih partnerjev ter obveznost za vračilo sofinanciranih sredstev
v primeru zahtevka agencije za vračilo sofinanciranih
sredstev zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri kateremkoli konzorcijskem partnerju,
– navedba obdobja izvajanja pogodbe, ki mora biti
najmanj 5 let.
Poleg zgornjih obveznih elementov konzorcijske
pogodbe, ki se preverjajo kot pogoj javnega razpisa,
kvalitetna konzorcijska pogodba, ki je v korist konzorcijskih partnerjev in agencije, kot subjekta, ki dodeljuje
sredstva vsebuje tudi najmanj:
– natančnejša predstavitev izvedbe aktivnosti PD
projekta s terminskim in finančnim načrtom po posameznih partnerjih,
– opredelitev vseh pravic in obveznosti posameznih
konzorcijskih partnerjev,
– upravljanje pravic intelektualne lastnine,
– upravljanje sprememb, nastalih pri izvajanju PD
projekta,
– razreševanje sporov in veljavnost pogodbe.
Ne glede na to, da je v primeru konzorcijev podpisnik pogodbe z agencijo le izbrani prijavitelj, je odgovor-
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nost konzorcijskih partnerjev kot končnih prejemnikov
državne pomoči v razmerju do agencije solidarna.
4.3 Pogoji za PD projekt
Prijavljeni PD projekt mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. PD projekt je skladen z namenom, ciljem in
s predmetom javnega razpisa, kot so opredeljeni v 2. poglavju tega javnega razpisa.
2. Predviden čas trajanja izvedbe PD projekta ni
daljši od 36 mesecev v primeru sofinanciranja obeh
sklopov javnega razpisa (1. in 2. sklopa) oziroma 24 mesecev v primeru sofinanciranja le 2. sklopa javnega
razpisa, njegov zaključek pa je predviden najkasneje
do 28. 2. 2026.
3. PD projekt se izvaja v naslednjih sklopih aktivnosti, in sicer:
a) 1. sklop – razvoj pilota – je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile
uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta.
b) 2. sklop – postavitev in testiranje demonstracije
– je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju in
evalvaciji aktivnosti, ki ustreza opredelitvi demonstracijskega projekta.
PD projekt za zagotovitev celovitosti in doseganje
ciljev tega javnega razpisa vključuje oba zgoraj navedena
sklopa aktivnosti. Zgolj v primeru ko ima konzorcij že razvito rešitev, ki je pripravljena za predstavitev oziroma za
demonstracijo, pa lahko izvaja samo 2. sklop aktivnosti.
V primeru da konzorcij na javni razpis za sofinanciranje in
izvedbo prijavi le 1. sklop aktivnosti tega javnega razpisa,
se šteje, da razpisni pogoj iz te točke ni izpolnjen.
4. V vlogi so za vsakega konzorcijskega partnerja
navedeni finančni viri, iz katerih podjetje (poleg zaprošene pomoči oziroma subvencije) načrtuje izplačevanje
stroškov projekta (neupravičene in upravičene stroške)
ter navedeni tudi viri za financiranje projekta do prejema
zaprošene pomoči/subvencije.
5. Konzorcijski partner je podal izjavo, da ima zagotovljena lastna sredstva za izvedbo demonstracijskega
projekta (2. sklop) v minimalnem deležu 25 % upravičenih stroškov za ta sklop javnega razpisa, pri čemer ta lastna sredstva ne smejo biti povezana z nobeno državno
ali de minimis pomočjo.
6. V primeru investicije, je konzorcijski partner (investitor) podpisal izjavo, da bo vsa dovoljenja pridobil
najkasneje do začetka investicije PD projekta, v kolikor
relevantne pravne podlage to zahtevajo.
7. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega PD projekta znaša najmanj 500.000,00 EUR ter hkrati ne presega
1.000.000,00 EUR.
8. PD projekt izkazuje spodbujevalni učinek, kar
pomeni, da projekt ne sme biti začet pred oddajo vloge
na JR pri čemer »začetek del« pomeni bodisi začetek
gradbenih del v okviru naložbe bodisi začetek opravljanja delovnih ur zaposlenega osebja na pilotnem projektu, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo
opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere naložbe
ni več mogoče preklicati, če slednja nastopi pred začetkom omenjenih (gradbenih) del. Nakup zemljišča
in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in
opravljanje predhodnih študij izvedljivosti, se ne štejejo
za začetek del. Pri prevzemih »začetek del« pomeni
trenutek, ko se pridobijo sredstva, ki so neposredno
povezana s kupljeno poslovno enoto.
9. Vsak konzorcijski partner je podal izjavo, da
bo vodil ločeno knjigovodsko evidenco za vse stroške
v zvezi s PD projektom pod številko, ki jo bodo navedli
v obrazcih vloge na javni razpis.
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10. Projekt mora upoštevati okoljsko načelo »ne
škoduj bistveno« (t. i. DNSH oziroma Do No Significant
Harm) iz 4. poglavja razpisne dokumentacije in biti skladen s »Tehničnimi smernicami za uporabo »načela, da
se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi
mehanizma za okrevanje in odpornost«.
Življenjski cikel6 izdelkov, storitev ali procesov, razvitih v projektu, ne sme bistveno škodovati blažitvi podnebnih sprememb, prilagajanju podnebnim spremembam, trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem
odpadkov in recikliranjem, preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, v skladu s spodnjimi definicijami:
(a) Ob upoštevanju življenjskega cikla izdelkov, storitev in procesov, ki bodo razviti v okviru projekta, vključno z dokazi iz obstoječih ocen življenjskega cikla, se
šteje, da ti izdelki, storitve in procesi bistveno škodujejo
blažitvi podnebnih sprememb, kadar življenjski cikel teh
izdelkov, storitev in procesov privede do znatnih emisij
toplogrednih plinov.
(b) Ob upoštevanju življenjskega cikla izdelkov,
storitev in procesov, ki bodo razviti v okviru projekta,
vključno z dokazi iz obstoječih ocen življenjskega cikla, se šteje, da ti izdelki, storitve in procesi bistveno
škodujejo prilagajanju podnebnim spremembam, kadar
življenjski cikel teh izdelkov, storitev in procesov privede
do povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje
in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo
ali na ljudi, naravo ali sredstva.
(c) Ob upoštevanju življenjskega cikla izdelkov,
storitev in procesov, ki bodo razviti v okviru projekta,
vključno z dokazi iz obstoječih ocen življenjskega cikla,
se šteje, da ti izdelki, storitve in procesi bistveno škodujejo trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov,
kadar življenjski cikel teh izdelkov, storitev in procesov
škoduje:
– dobremu stanju ali dobremu ekološkem potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi
vodami, ali
– dobremu okoljskemu stanju morskih voda.
(d) Ob upoštevanju življenjskega cikla izdelkov,
storitev in procesov, ki bodo razviti v okviru projekta,
vključno z dokazi iz obstoječih ocen življenjskega cikla,
se šteje, da ti izdelki, storitve in procesi bistveno škodujejo krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem
odpadkov in recikliranjem, kadar
– ena ali več faz življenjskega cikla teh izdelkov,
storitev in procesov privede do znatne neučinkovitosti
pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe
naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine,
voda in zemlja, vključno z vidika trajanja, popravljivosti,
nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja izdelkov;
– življenjski cikel teh izdelkov, storitev in procesov
privede do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali
odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali
– lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in
dolgoročno škoduje okolju.
(e) Ob upoštevanju življenjskega cikla izdelkov, storitev in procesov, ki bodo razviti v okviru projekta, vključno z dokazi iz obstoječih ocen življenjskega cikla, se
šteje, da ti izdelki, storitve in procesi bistveno škodujejo
6
Kot celoten življenjski cikel izdelka je mišljen celoten cikel od pridobivanja materiala, pro
izvodnje izdelka,
pakiranja, razpošiljanja, uporabe do recikliranja in izločitve
izdelka.
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preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar
življenjski cikel teh izdelkov, storitev in procesov privede do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak,
vodo ali zemljo v primerjavi s prej obstoječimi izdelki,
storitvami in procesi.
(f) Ob upoštevanju življenjskega cikla izdelkov, storitev in procesov, ki bodo razviti v okviru projekta, vključno z dokazi iz obstoječih ocen življenjskega cikla, se
šteje, da ti izdelki, storitve in procesi bistveno škodujejo
varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov,
kadar je življenjski cikel teh izdelkov, storitev in procesov
– znatno škodljiv za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali
– škodljiv za stanje ohranjenosti habitatov in vrst,
vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.
5. Odpiranje vlog, postopek in način preverjanja in
izbora, ter ocenjevalna merila
Postopek izbora se deli na postopek odpiranja in
preverjanja formalne popolnosti vlog, postopek preverjanja pogojev, vključno s postopkom preverjanja skladnosti vloge s predmetom, namenom in ciljem razpisa,
ter na postopek ocenjevanja skladno z merili javnega
razpisa.
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje direktor agencije ali od
njega pooblaščena oseba.
5.1 Preverjanje formalne popolnosti vlog in izpolnjevanja pogojev za kandidiranje
V postopku odpiranja vlog bo komisija preverila
pravočasnost, pravilno označenost in formalno popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi formalna nepopolnost
vloge, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Dopolnitev
vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih
dokumentov, obrazcev oziroma podatkov. Prijavitelje se
v ta namen pozove k dopolnitvi s pisnim pozivom za
dopolnitev vloge.
Vloge prijaviteljev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in
se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso dopolnili z vsemi obveznimi sestavinami skladno s pozivom
in predmetnim razpisom ter v roku iz poziva, se zavržejo. Prijaviteljev, ki vlog niso dopolnili skladno s pozivom
za dopolnitev, se k dopolnitvi ponovno ne poziva.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse
pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa ter ostalih zahtev in
omejitev javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne
izvede, vloga pa se s sklepom zavrne.
Če komisija pri pregledu izpolnjevanja pogojev ali
v postopku ocenjevanja vlog odkrije nejasnosti ali neskladnosti v vlogi, lahko pozove prijavitelja k predložitvi
dodatnih pojasnil ali dokazil.
5.2 Merila za ocenjevanje vlog
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija. Za
ocenjevanje vlog bodo lahko angažirani tudi zunanji
strokovnjaki (ocenjevalci). Predlog izbora ocenjevalcev prejetih vlog pripravi komisija, potrdi pa ga direktor
agencije.
Postopek ocenjevanja poteka tako, da dva ocenjevalca neodvisno ocenita projekt, po tem pa podata skupni predlog končne ocene projekta ter pripravita skupno
utemeljitev oziroma obrazložitev ocene. V primeru, da
se oceni, ki sta jih samostojno pripravila ocenjevalca,
razlikujeta za več kot 20 %, pa se ocenjevalca o skupni
oceni ne moreta uskladiti, se projekt dodeli v ocenjevanje tretjemu ocenjevalcu. Ta ocenjevalec se nato za
končno skupno oceno projekta uskladi s predhodnim
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ocenjevalcem, kateremu je po številu prejetih točk njegova ocena bližja.
V 5. poglavju razpisne dokumentacije so podrobneje pojasnjeni tudi način uporabe in pomen posameznih
meril za ocenjevanje vlog.
Vloge oziroma prijavljeni projekti se ocenjujejo po
sledečih merilih za ocenjevanje vlog:
MERILO
MERILO 1
MERILO 2
MERILO 3
MERILO 4

Št.
možnih
točk

OPIS
VPLIVI IN UČINKI PD PROJEKTA NA PODROČJU ZELENEGA PREHODA
Prispevek na področju zelenega prehoda
KAKOVOST IN TRŽNI POTENCIAL PROJEKTA
Utemeljitev PD projekta na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem
procesu razvoja znanja, razvoj izdelkov, storitev, inovativnost in celovitost načrtovanih
izdelkov, storitev in procesov, tržni potencial (tudi z vidika internacionalizacije)
METODOLOGIJA
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost
USPOSOBLJENOST KONZORCIJSKIH PARTNERJEV
Usposobljenost konzorcija za izvedbo PD projekta

SKUPAJ
DODATNO
MERILO 5

33
26
20
18
97

LOKACIJA PD PROJEKTA
Sedež oziroma poslovni naslov, poslovna enota ali podružnica vsaj enega izmed
konzorcijskih partnerjev, kjer se bodo izvajale aktivnosti PD projekta, je na enem izmed
obmejno problemskih območij ali na območju Triglavskega narodnega parka

SKUPAJ

Način ocenjevanja vlog in uporabe meril ter pomen
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5.3 Izbor PD projektov za sofinanciranje
Minimalno število točk, nad katerim je, v primeru razpoložljivosti sredstev, odobreno sofinanciranje, je
60 točk, v kar pa ni vključena ocena dodatnega merila
5. Vloga, ki bo v postopku ocenjevanja brez upoštevanja
dodatnega merila 5 prejela manj kot 60 točk, se zavrne.
Zavrne se tudi vloga, ki bi prejela nič točk pri kateremkoli podmerilu, razen pri dodatnem merilu 5, in
vloga, ki bi pri merilu 4 prejela skupno manj kot 10 točk.
Dodatno merilo št. 5, ki se navezuje na sedež oziroma poslovni naslov, poslovno enoto ali podružnico
vsaj enega izmed konzorcijskih partnerjev, kjer se bodo
izvajale aktivnosti PD projekta (na enem izmed obmejno problemskih območjih skladno z Uredbo o določitvi
obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11,
97/12, 24/15, 35/17 in 101/20) ali na območju Triglavskega narodnega parka skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14
– ZON-C, 60/17 in 82/20), se pri skupnem številu točk
upošteva samo v primeru, da vloga prijavitelja že pred
oceno tega merila dosega ali presega prag števila točk,
nad katerim bo odobreno sofinanciranje, tj. 60 točk ali
več, in se ocena tega merila prišteje prej pridobljenim
točkam. Navedba občin po problemskih območjih se
nahaja v razpisni dokumentaciji.
Komisija med vlogami, ki so prejele vsaj 60 točk
brez dodatnega merila 5 in ki so pri vseh pod-merilih
prejele več kot 0 točk in pri merilu 4 vsaj 10 točk, predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk vključno z merilom 5 od najbolje do najslabše ocenjene vloge do višine preostanka razpoložljivih
sredstev.
V primeru, da ima več vlog enako število točk,
se prednostni vrstni red določi po številu prejetih točk
po merilih v naslednjem vrstnem redu:

3
100

– merilo 1 »Vplivi in učinki PD projekta na področju
zelenega prehoda«,
– merilo 2 »Kakovost in tržni potencial PD projekta«,
– merilo 3 »Metodologija«,
– merilo 4 »Usposobljenost konzorcijskih partnerjev«,
– dodatno merilo 5 »Lokacija PD projekta«.
V primeru, da bi bila tudi v tem primeru vlogi dveh
ali več prijaviteljev še vedno enaki po številu prejetih
točk ima prednost projekt, ki ima višjo dodano vrednost
na zaposlenega v konzorciju (povprečje dodane vrednosti vseh konzorcijskih partnerjev) v zadnjem potrjenem
bilančnem obdobju, glede na podatke iz baze GVIN.
Kazalnik se izračuna po naslednji formuli:
(([054]-[051])-[055]-[058])/[090]
[054] Kosmati donos od poslovanja
[051] Sprememba vrednosti zalog pro
izvodov in
nedokončane proizvodnje
[055] Stroški blaga, materiala in storitev
[058] Drugi poslovni odhodki
[090] Povprečno število zaposlencev na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju.
V kolikor tudi po tej prednostni opredelitvi ne bi bilo
mogoče določiti prednostnega vrstnega reda, se za
sofinanciranje izberejo vloge po vrstnem redu prispetja
na agencijo.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen
v primeru premajhnega števila vlog, ki bi dosegle minimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje. Del
razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen tudi v primeru, ko ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za
podporo zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, do celotnega,
to je v vlogi zaprošenega sofinanciranja.
V slednjem primeru lahko agencija konzorcij pozove k izjavi oziroma opredelitvi do možnosti izvedbe projekta z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. V kolikor
konzorcij oziroma v njegovem imenu prijavitelj potrdi,
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da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo
projekta in da konzorcij lahko zagotovi dodatna lastna
sredstva ter agenciji posreduje izjavo o zaprtju finančne
konstrukcije in o izvedbi projekta kljub zmanjšanemu obsegu sofinanciranja, agencija izda sklep o izboru vloge
z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.
V kolikor se konzorcij ne strinja z izvedbo projekta
z manjšim obsegom financiranja, se sofinanciranje z nižjim obsegom sofinanciranja lahko ponudi naslednjemu
konzorciju v vrsti glede na višino prejetih točk v postopku
ocenjevanja. V primeru, ko po tem postopku zmanjšanega sofinanciranja ne sprejme noben konzorcij, ki je
po višini prejetih točk dosegel minimalni prag za sofinanciranje, lahko sredstva v skrajnem primeru ostanejo
nerazporejena.
V primeru zvišanja razpisanih sredstev v skladu
z devetim odstavkom 6. poglavja javnega razpisa ima
postopek, naveden v devetem odstavku 6. poglavja javnega razpisa, prednost pred postopkom zmanjševanja
obsega sofinanciranja za vlogo, ki je glede na višino
prejetih točk v postopku ocenjevanja zadnja v vrsti za
sofinanciranje, opisanim v prejšnjih dveh odstavkih te
točke javnega razpisa.
V primeru, da posamezni konzorcij odstopi od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev, se sproščena sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjenemu projektu, ki
je naslednji v vrsti za sofinanciranje glede na višino
prejetih točk, skladno z zgoraj opredeljenim postopkom.
Dokončno odločitev o sofinanciranju posameznega
PD projekta iz proračuna Republike Slovenije sprejme
direktor agencije.
Pogodbe na osnovi objavljenega javnega razpisa
ne bodo podpisane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva na evidenčnem projektu 1611-21-0015 in projekti
ne bodo uvrščeni v načrt razvojnih programov.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do
30.000.000,00 EUR.
Pravice porabe so na razpolago na evidenčnem
projektu 1611-21-0015 – Izvajanje načrta za okrevanje in odpornost in na proračunski postavki 221472 –
C3K8ID Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske
in pilotne projekte – NOO – MGRT.
Predvidena dinamika sredstev po posameznih proračunskih letih je sledeča:
Proračunska postavka
PP221472 – C3K8ID
Sofinanciranje investicij v RRI
demonstracijske in pilotne
projekte – NOO – MGRT

Leto 2023
(EUR)

Leto 2024
(EUR)

Leto 2025
(EUR)

Leto 2026
(EUR)

SKUPAJ
(EUR)

0,00

8.000.000,00

14.000.000,00

8.000.000,00

30.000.000,00

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunska leta 2023, 2024, 2025 in 2026.
V okviru javnega razpisa je predvideno eno odpiranje.
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih
sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru.
Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s pogodbo o dodelitvi sredstev med agencijo in izbranim
prijaviteljem kot končnim prejemnikom, v odvisnosti od
finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Pogodbe na osnovi objavljenega javnega razpisa ne
bodo podpisane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva
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na proračunski postavki naziv: PP 221472 – C3K8ID
Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne
projekte – NOO – MGRT in projekti ne bodo uvrščeni
v načrt razvojnih programov.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen.
V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na
proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni
razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo
o dodelitvi sredstev določi novo pogodbeno vrednost ali
dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj v imenu konzorcija ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa
od vloge oziroma od pogodbe o dodelitvi sredstev.
Agencija si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi ali
spremeni, kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Agencija lahko v primeru presežnega interesa
s strani potencialnih prijaviteljev (konzorcijev), kakovosti
prejetih vlog ali iz drugih razlogov, vendar zgolj v primeru, ko bodo zagotovljena dodatna razpoložljiva sredstva
za predmetni javni razpis iz naslova Mehanizma za
okrevanje in odpornost, integralna sredstva ali sredstva
iz drugih virov financiranja, pred izdajo sklepov o izboru
s spremembo javnega razpisa, ki bo objavljena v Uradnem listu in na spletni strani agencije, objavi zvišanje
razpisanih sredstev. Zvišanje razpisanih sredstev bo pri
tem prvenstveno najmanj tolikšno, kolikor znaša razlika
med obstoječo razpisano vrednostjo in sredstvi, ki so
potrebna za podporo ene oziroma zadnje izmed vlog, ki
je po višini prejetih točk zadnja v vrsti za izdajo sklepa
o izboru, in sicer do višine zaprošenega sofinanciranja,
kot le-ta izhaja iz vloge. V primeru zagotovitve več dodatnih razpoložljivih sredstev (s katerimi je možno podpreti
več kot zgolj eno oziroma zadnjo izmed vlog, ki so v vrsti
za sofinanciranje), se projekti izbirajo na enak način kot
navedeno v poglavju 5.3. javnega razpisa, torej glede na
število prejetih točk v postopku ocenjevanja po merilih
(od projektov, ki so v vrsti z več, do tistih projektov, ki so
v vrsti z manjšim številom prejetih točk).
Navedena možnost zvišanja razpisane vrednosti je
zgolj možnost in ne zaveza, saj v trenutku objave javnega
razpisa agencija nima zagotovljenih dodatnih razpoložljivih sredstev nad višino trenutno razpisane vrednosti. Ob
objavi spremembe javnega razpisa iz navedenega razloga bo agencija navedla novo, višjo razpisano vrednost ter
tudi vir za to povišanje sredstev. Postopek iz prejšnjega
odstavka ima prednost pred postopkom zmanjševanja
obsega sofinanciranja za vlogo, ki je glede na višino
prejetih točk v postopku ocenjevanja zadnja v vrsti za
sofinanciranje, kot je navedeno zgoraj. To pomeni, da
v kolikor agencija ne bo imela na voljo dodatnih razpoložljivih sredstev za zvišanje razpisane vrednosti, se lahko
agencija posluži možnosti podpore z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.
V kolikor sredstva v posameznem proračunskem
letu ne bodo porabljena, se neporabljena sredstva lahko
prenese v naslednje proračunsko leto v skladu z razpoložljivostjo proračunskih sredstev.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov na javnem razpisu
se ne more pričeti pred dnem oddaje vloge na javni razpis oziroma z napovedanim datumom začetka projekta7,
7
Tega lahko konzorcij določi tudi na dan izdaje sklepa ali podpisa pogodbe, pri čemer agencija tega datuma
ne more napovedati vnaprej. Če konzorcij datum začetka
projekta določi na ta način, mu začne trajanje projekta avtomatično teči s tem datumom.
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če je ta kasnejši od datuma oddaje vloge na javni razpis
in traja največ 36 mesecev od datuma začetka projekta
oziroma 24 mesecev od datuma začetka projekta za
konzorcije, ki bodo izvajali samo 2. sklop.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma oddaje vloge na javni razpis do izstavitve zadnjega zahtevka
za izplačilo, ko je tudi skrajni datum za zaključek projekta, vendar ne kasneje kot 28. 2. 2026.
V primeru tujih podjetij velja, da se obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov prične, kot je navedeno
v prvem odstavku tega poglavja, pri čemer upravičenih
stroškov ni dovoljeno uveljavljati za čas pred vpisom
podružnice v Sodni register.
Obdobje za upravičenost javnih izdatkov je od datuma oddaje prve vloge na ta javni razpis, do 31. 8. 2026.
8. Sheme in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo
na osnovi treh shem državne pomoči:
– regionalne sheme državnih pomoči,
– sheme državne pomoči RRI in
– sheme državne pomoči finančne spodbude za MSP.
Vsa pravila in omejitve ter s tem tudi pogoji javnega razpisa, ki veljajo v povezavi s posamezno shemo
državnih pomoči, so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo če se s tako kumulacijo
ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki se po Uredbi GBER uporablja za to pomoč.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno
po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške,
če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti
državnih pomoči.
9. Upravičeni stroški, način financiranja in intenzivnost pomoči
9.1. Splošno o upravičenih stroških
Upravičeni stroški so stroški za izvajanje aktivnosti
PD projekta, s katerim se konzorcij prijavlja na predmetni javni razpis.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Stroški oziroma izdatki so upravičeni za sofinanciranje:
– če so s PD projektom neposredno povezani, so
potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s predvidenim rezultatom projekta,
– če so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so
bile izvedene,
– če so priznani v skladu s skrbnostjo dobrega
gospodarja,
– če nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– če temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– če so v skladu z veljavnimi pravili Unije in predpisi
Republike Slovenije.
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo
poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upravičenih stroškov.
Med poenostavljene oblike sodi financiranje standardnega stroška na enoto in sicer za stroške plač in
povračil v zvezi z delom, ter pavšalno financiranje posrednih stroškov.
Med klasične oblike obračunavanja sodijo dejanski
stroški, kamor sodijo vsi ostali v tem javnem razpisu
navedeni upravičeni stroški.
Podrobnejša določila glede upravičenih stroškov
in načina dokazovanja so navedena v razpisni dokumentaciji.
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Končni prejemnik je seznanjen in se strinja, da potrditev projekta še ne pomeni tudi odobritve sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov, ki jih je navedel
v svoji vlogi. Upravičenost sofinanciranja bo agencija
preverjala v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na
način in z dinamiko, opredeljeno v razpisu in sklenjeno
pogodbo o dodelitvi sredstev.
9.2. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta in
bodo nastali znotraj obdobja upravičenosti stroškov in
izdatkov. Ti stroški so:
Upravičeni stroški
1. sklop

Shema državne pomoči RRI
v okviru eksperimentalnega
razvoja8

Aktivnosti posameznega sklopa
(Razvojne in pilotno-demonstracijske aktivnosti)
– Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in
tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na aktivnostih, ki se izvajajo neposredno
v okviru PD projekta.
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški storitev pogodbenega razvoja, ki so
bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški
svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za PD projekt.
Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev ne sme
presegati 30 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov PD projekta iz 1. sklopa.
– Posredni stroški, vezani na stroške plač in povračil v zvezi z delom, v okviru
dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški
materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja
PD projekta. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo
v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom
za osebje, ki dela na PD projektu.

Upravičeni stroški
2. sklop
Regionalna shema državne pomoči
in shema državne pomoči finančne
spodbude za MSP v okviru postavitve
in testiranja demonstracije

Aktivnosti posameznega sklopa
(Razvojne in pilotno-demonstracijske aktivnosti)
Stroški začetne investicije:
– Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, razen stroški nakupa
zemljišč in stavb,
– Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev.

Za sofinanciranje je izključena proizvodnja predhodno že razvitih izdelkov ter uvajanje že razvitih procesov
in storitev.
Stroški in njihovo dokazovanje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
9.3. Način financiranja upravičenih stroškov
Za obračunavanje in uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo poenostavljene oblike in oblike dejanskega dokazovanja upravičenih stroškov, ki so predstavljene pod poglavjem 9.2. tega razpisa. Med poenostavljene oblike sodijo:
– standardna lestvica stroška na enoto in sicer za
stroške plač in povračil v zvezi z delom in
– pavšalno financiranje.
9.3.1. Standardna lestvica stroška na enoto
Za stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na PD projektu (1. sklop), se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica
stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške
plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na PD
8
Pod pojmom eksperimentalni razvoj je mišljeno pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporaba obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih
izdelkov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. tudi dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje
in dokumentacijo novih izdelkov, procesov ali storitev. Lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte,
preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev v okoljih, ki so tipični za vsakdanje pogoje
obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati izdelke, procese in storitve, ki niso v veliki meri ustavljeni. To
lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega projekta za tržno uporabo, ki je obvezno končni tržni izdelek in je predrag, da bi
ga izdelali samo za namene predstavitve ali potrjevanja. Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb
obstoječega izdelka, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne spremembe
lahko pomenijo izboljšanje.
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projektu, predstavlja strošek dela na ravni ure. Strošek
dela je določen na podlagi Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22), in veljavnih cen
ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022, izračunanih
s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Metodologija izračuna standardne lestvice stroškov
na enoto za stroške dela za osebje na PD projektu so podrobneje predstavljeni v prilogi 1 razpisne dokumentacije.
V primeru pilotnega projekta se lahko uveljavljata
obe spodaj navedeni vrsti stroškov.
Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela, je vrednost enote:
Enota
Strošek dela raziskovalcev na uro opravljenega dela
na PD projektu
Strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro
opravljenega dela na PD projektu

Standardna lestvica stroška na enoto v EUR
25,40 EUR
16,90 EUR

Navedeni vrednosti veljata za celotno obdobje trajanja PD projektov.
9.3.2. Pavšalno financiranje za posredne stroške,
vezane na PD projekt
Posredni stroški, ki so nastali kot posledica izvajanja
PD projekta pri konzorcijskem partnerju, se uveljavljajo
v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini
do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil
v zvezi z delom za osebje, ki dela na PD projektu.
9.3.3. Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške začetnih investicij v opredmetena in
neopredmetena sredstva, uporabljenih izključno za PD
projekt, se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so nastali in bili plačani v obdobju
upravičenosti stroškov in izdatkov.
Prejemnik, ki je zavezanec po Zakonu o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in
10/22; v nadaljevanju: ZJN-3), mora pri izvajanju projekta v povezavi s stroški, ki jih uveljavlja oziroma jih bo
uveljavljal za sofinanciranje, upoštevati določila navedenega zakona. Kadar končni prejemniki niso zavezanci
po ZJN-3, morajo izvajati projekt v skladu s temeljnimi
načeli ZJN-3 in pogodbo o dodelitvi sredstev.
Novo opremo in/ali storitve, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljeno nabaviti le od tretjih oseb
po tržnih pogojih in upoštevanju vseh pogojev navedenih v pogoju iz štirinajste alineje poglavja 4.1. javnega
razpisa.
9.4. Intenzivnost pomoči
a) 1. sklop aktivnosti (pilotni projekt): Intenzivnost
pomoči po shemi državne pomoči RRI, v okviru eksperimentalnega razvoja:
Velikost podjetja
velika podjetja
srednje velika podjetja
mikro in mala podjetja

Intenzivnost pomoči (celotna Slovenija)
do 25 % upravičenih stroškov
do 35 % upravičenih stroškov
do 45 % upravičenih stroškov

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko, malo ali mikro
podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči
za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:
Velikost podjetja
Intenzivnost pomoči (celotna Slovenija)
velika podjetja
do 40 % upravičenih stroškov
srednje velika podjetja
do 50 % upravičenih stroškov
mikro in mala podjetja
do 60 % upravičenih stroškov
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Območje izvajanja aktivnosti 1. sklopa ter s tem
intenzivnost pomoči se določi glede na lokacijo sedeža/poslovne enote ali podružnice posameznega konzorcijskega partnerja ter njegovo velikost.
b) 2. sklop aktivnosti (demonstracijski projekt): Intenzivnost pomoči po regionalni shemi državne pomoči,
v okviru začetne investicije za postavitev in testiranje
demonstracije:
Velikost podjetja

Velika podjetja
Srednje velika podjetja
Mikro in mala podjetja

Intenzivnost pomoči
Območje »a«, ki je upravičeno po
Območje »c«, ki je upravičeno po Uredbi
Uredbi o regionalni karti
o regionalni karti
do 30 % upravičenih stroškov
do 15 % upravičenih stroškov
do 40 % upravičenih stroškov
do 25 % upravičenih stroškov
do 50 % upravičenih stroškov
do 35 % upravičenih stroškov

Območje »a«, ki je upravičeno po Uredbi o regionalni karti:
Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bloke,
Braslovče, Brežice, Cankova, Celje, Cerknica, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Dobje, Dobrna, Dobrovnik/Dobronak,
Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci,
Grad, Hajdina, Hoče - Slivnica, Hodoš/Hodos, Hrastnik,
Ilirska Bistrica, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Kočevje,
Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Križevci, Krško,
Kungota, Kuzma, Laško, Lenart, Lendava/Lendva, Litija, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Maribor,
Markovci, Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem polju,
Mirna, Mirna Peč, Mislinja, Mokronog - Trebelno, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Nazarje,
Novo mesto, Odranci, Oplotnica, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Polzela, Postojna, Prebold, Prevalje, Ptuj, Puconci,
Rače - Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne
na Koroškem, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica,
Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Slovenj
Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi, Starše, Straža, Sveta
Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov.
goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Šentjernej, Šentjur,
Šentrupert, Škocjan, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina,

Velikost podjetja
srednje velika podjetja
mikro in mala podjetja

Trbovlje, Trebnje, Trnovska vas, Turnišče, Velenje, Velika Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko,
Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zavrč, Zreče, Žalec, Žetale,
Žužemberk.
Območje »c«, ki je upravičeno po Uredbi o regionalni karti:
Ajdovščina, Bled, Bohinj, Borovnica, Bovec, Brda,
Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Divača, Dobrepolje,
Gorenja vas - Poljane, Gorje, Hrpelje - Kozina, Idrija, Ig,
Izola/Isola, Jesenice, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen,
Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Naklo, Nova Gorica, Piran/Pirano, Preddvor, Radovljica, Renče - Vogrsko, Sežana, Šempeter - Vrtojba, Šenčur, Škofja Loka,
Šmartno pri Litiji, Tolmin, Tržič, Velike Lašče, Vipava,
Železniki, Žiri, Žirovnica.
Na upravičenih območjih »a«, opredeljenih v veljavni karti regionalnih pomoči lahko prejmejo pomoč
za začetne investicije mikro, mala, srednje velika in
velika podjetja. Na upravičenih območjih »c«, opredeljenih v veljavni karti regionalnih pomoči, lahko prejmejo
pomoč za začetne investicije mikro, mala in srednje
velika podjetja, velika podjetja pa le za pomoč za nove
gospodarske dejavnosti. Nova gospodarska dejavnosti
pomeni vzpostavitev nove poslovne enote.
c) 2. sklop aktivnosti (demonstracijski projekt): Uporabi se le v primeru, ko se 2. sklop aktivnosti izvaja na
območju t. i. »belih lis« in so prijavitelji oziroma končni
prejemniki lahko le MSP-ji. Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči finančne spodbude za MSP, v okviru
postavitve in testiranje demonstracije za območja teritorialnih enot, ki jih ne pokriva zgornja točka b, znašajo:

Območje, ki ni upravičeno po Uredbi o regionalni karti – »bele lise«
do 10 % upravičenih stroškov
do 20 % upravičenih stroškov
Območje »belih lis«, ki ni upravičeno po Uredbi
o regionalni karti:
Ankaran/Ancarano, Brezovica, Dobrova - Polhov
Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul,
Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Koper/Capodistria,
Kranj, Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica,
Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice,
Vrhnika.
Uporaba sheme državne pomoči in s tem intenzivnost pomoči za demonstracijski del projekta se določi
glede na lokacijo postavitve začetne investicije kot demonstracijskega dela projekta, pri čemer morajo aktiv-
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nosti 2. sklopa vseh konzorcijskih partnerjev biti izvedene na eni lokaciji (mestu postavitve demonstracije).
Velikost podjetja (in posredno s tem intenzivnost
pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Uredbe GBER.
Pojasnila glede določanja velikosti podjetja se nahajajo v razpisni dokumentaciji. Agencija v okviru dodatnih
informacij (24. poglavje javnega razpisa) ne tolmači velikosti potencialnih prijaviteljev.
10. Rok in način prijave na javni razpis
Spletna aplikacija javnega razpisa za pripravo in oddajo vlog bo predvidoma odprta 30 delovnih dni po objavi
javnega razpisa. Točen datum odprtja spletne aplikacije
bo predhodno javno objavljen na spletni strani agencije.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije ter navodili na obrazcih in v spletni aplikaciji.
Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni
razpis niso upravičen strošek in bremenijo prijavitelja
oziroma konzorcij. Podrobnejša navodila za izdelavo
popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da so se prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji seznanili z vsebino javnega razpisa in
da se z njo strinjajo. Vlogo na javni razpis mora oddati
prijavitelj PD projekta. Ta jo odda v imenu vseh konzorcijskih partnerjev.
Vlogo je potrebno izpolniti in oddati elektronsko
prek uporabniškega računa »Moj SPIRIT«, ki je dostopen na spletnem portalu agencije (https://www.
spiritslovenia.si/racun/prijava). V uporabniški račun
»Moj SPIRIT« se je potrebno registrirati skladno z navodili, podanimi na spletnem portalu agencije.
Vlogo lahko podpiše le zakoniti zastopnik prijavitelja
s kvalificiranim digitalnim potrdilom. V primeru kolektivnega zastopanja, ko nihče od zakonitih zastopnikov prijavitelja ne more prijavitelja zastopati samostojno, velja,
da se k vlogi priloži pooblastilo zakonitih zastopnikov
prijavitelja, ki pooblaščata/jo enega od zakonitih zastopnikov prijavitelja za podpis in oddajo vloge.
Podpisovanje vloge za oddajo preko drugih pooblaščencev ni dopustno. Vloga, ki ne bo podpisana s strani
zakonitega zastopnika prijavitelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, bo kot formalno nepopolna zavržena.
Agencija si bo v okviru uradnih ur, vsak delovni dan
od ponedeljka do petka, med 9. uro in 13. uro, prizadevala reševati morebitne zaplete prijaviteljev pri oddaji
vlog, vendar s tem zgolj nudi pomoč in ne prevzema
odgovornosti v zvezi z oddajo ali neoddajo vloge, niti ne
za vrstni red prispele vloge.
Uspešna oddaja elektronske vloge še ne pomeni,
da bodo sredstva prijavitelju tudi dodeljena in da bo do
sofinanciranja upravičen.
Ob oddaji elektronsko podpisane vloge se v sistemu zabeleži datum in čas oddaje vloge. S tem bo postopek oddaje vloge zaključen. Prijavitelj bo ob uspešno
oddani elektronski vlogi v svoj poštni predal dobil obvestilo o statusu vloge.
Skrajni rok za oddajo vlog je 18. 7. 2022.
11. Odpiranje in dopolnjevanje vlog za dodelitev
sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije
najkasneje v osmih dneh po datumu za oddajo vlog.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost,
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog. Pravilna
označenost pomeni pravilno izpolnjen obrazec »Obrazec 7: Oddaja vloge«.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
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Komisija bo predvidoma v roku osem dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati sestave konzorcija, povišati višine
zaprošenih sredstev, niti ne sme spreminjati tistega dela
vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta
vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na
preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi agencija
v pozivu in ne sme biti daljši od petnajst dni. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Dopolnjevanje vloge je podrobneje opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma
obveščeni v roku devetdesetih dni od datuma odpiranja
vlog. O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil direktor
agencije.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Rok za podpis pogodbe določi
agencija. Če se prejemnik na poziv v roku iz prejšnjega
stavka ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do izdaje sklepa o izboru.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi končnimi prejemniki.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
agencije.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
Konzorcijski partnerji morajo skladno s 34. členom
Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta
o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost zagotavljati skladne, učinkovite in sorazmerne informacije
različnim ciljnim skupinam, tudi medijem in javnosti, tako
da navedejo izvor in zagotovijo prepoznavnost sredstev
Unije, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«.
Konzorcijski partnerji morajo začeti navajati vir sofinanciranja, takoj ko začnejo izvajati PD projekt (velja
za vse konzorcijske partnerje).
Konzorcijski partner je dolžan med izvajanjem PD
projekta obveščati agencijo o zahtevanih komunikacijskih aktivnostih.
Konzorcijski partner zagotovi, da so udeleženci PD
projekta obveščeni o njegovem financiranju. V vsak
dokument, ki se nanaša na izvajanje PD projekta in je
namenjen javnosti ali udeležencem, vključno s pogodbami o zaposlitvi, dodatki k pogodbam in sklepi, mora
biti vključen emblem EU in navedba »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«. Prav tako morajo biti
označene z emblemom EU pogodbe z zunanjimi izvajalci (pogodbe o medsebojnem sodelovanju, avtorske,
podjemne pogodbe ...).
Konzorcijski partnerji morajo ob odobritvi in zaključku PD projekta zagotoviti najmanj objavo na spletni
strani in družbenih omrežjih ter zagotoviti informacijo
za medije.
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Podrobnejša navodila v zvezi z informiranjem in
obveščanjem javnosti so razvidna iz razpisne dokumentacije.
Podrobneje se pravice in obveznosti končnih prejemnikov v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti
določijo v pogodbi o dodelitvi sredstev.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati dostopnost
in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na
PD projekt, in zagotavljati agenciji ter drugim nadzornim
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem
zaključku.
Končni prejemnik mora voditi in spremljati porabo
sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi
za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike
nepovratnih sredstev, za kar pa bo končni prejemnik
dolžan na istem stroškovnem mestu voditi in spremljati
prejeta sredstva za projekt.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Končni prejemnik mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
agencije, ministrstva, koordinacijskega organa (Urad
MF za okrevanje in odpornost – URSOO), nacionalnega
koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali evropskih
nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem
bo končni prejemnik moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Končni prejemnik bo
o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno
obveščen, nadzorni organ pa lahko opravi pregled na
terenu tudi brez predhodne najave. Končni prejemnik bo
dolžan ukrepati skladno s priporočili iz poročil nadzornih
organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
16. Zagotavljanje enakih možnosti: končni prejemnik bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti
moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja
enakih možnosti.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma končni prejemniki, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje
osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR in
ZVOP-1.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agencije je navedeno v prilogi št. 1 k razpisni dokumentaciji: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
(MGRT) in v zavezah agencije, v prilogi št. 2 k razpisni
dokumentaciji: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti (SPIRIT) kot delu razpisne dokumentacije.
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Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija za izvedbo postopka javnega razpisa odpre, so informacije javnega
značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej
označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge ter mora biti določena v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni
list RS, št. 22/19), ne more pa se nanašati na celotno
vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih
podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga
po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma končni prejemniki, je
izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc,
analiz in drugih zbirk za agencijo, ministrstvo in druge
nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa in
o izvajanju pogodbe o dodelitvi sredstev. Nadalje je
namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij
in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava
vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred
sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).
Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene
učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati
ministrstvo in/ali agencija.
Podatki o sofinanciranih PD projektih, za katere
je tako določeno s predpisi, ali so javnega značaja,
se bodo objavili. Objavljen bo seznam končnih prejemnikov, ki bo obsegal navedbo končnega prejemnika,
naziv PD projekta in znesek javnih virov financiranja PD
projekta. Objave podatkov o PD projektih in končnih prejemnikih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
Uredba 2021/241/EU določa, da je potrebno za
namene revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih
informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru načrta za
okrevanje in odpornost med drugim zbirati tudi podatke
o imenih, priimkih in datumih rojstva dejanskih lastnikov
prejemnika sredstev ali izvajalca, kot so opredeljeni
v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega
parlamenta in Sveta.
Prejemnik sredstev, ki je skladno z zakonom, ki
ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih
lastnikov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES), bo s podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev zavezan, da na poziv
agencije ali ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu,
agenciji oziroma ministrstvu posreduje podatke o svojih
dejanskih lastnikih, katere je agencija oziroma ministrstvo kot izvajalec ukrepa dolžno zagotavljati po predpisih, ki urejajo izvajanje Mehanizma za okrevanje in
odpornost.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov PD projekta
Končni prejemnik bo za namen spremljanja in vrednotenja PD projekta dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov PD
projekta.
Končni prejemnik mora v vlogi realno prikazati načrtovani projektni cilj PD projekta. Preveč optimistična
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pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenega projektnega cilja in so lahko podlaga za zahtevo
za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo
(prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje
pričakovanega projektnega cilja in bodo kot takšni tudi
vključeni v pogodbo o dodelitvi sredstev.
V primeru, da končni prejemnik ob zaključku PD
projekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanega projektnega cilja v celoti, bo agencija zahtevala vračilo že
izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti in nedoseženi projektni
cilj, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo
od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do
dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun
Republike Slovenije, skladno s pozivom agencije.
19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku
potrjevanja PD projektov ali izvrševanja PD projektov
prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve
obveznosti
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja
PD projektov ali izvrševanja PD projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa
končni prejemnik agencije ni seznanil z vsemi dejstvi
in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani,
oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih
bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi
lahko vplivali na odločitev agencije o odobritvi sredstev,
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine
ali kaznivega dejanja, bo končni prejemnik dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila na
transakcijski račun prejemnika do dneva vračila sredstev
v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije,
skladno s pozivom agencije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot sum goljufije.
20. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na PD
projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na PD projektu niso bile skladne s pravom Unije in
pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od
pogodbe, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila na transakcijski
račun prejemnika do dneva vračila sredstev v Sklad
NOO oziroma v proračun Republike Slovenije, skladno
s pozivom agencije.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posameznega PD projekta, ali da je višina financiranja
PD projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega
vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ali da je višina sofinanciranja
PD projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči,
lahko agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo
že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila na transakcijski
račun prejemnika do dneva vračila sredstev v Sklad
NOO oziroma v proračun Republike Slovenije, skladno
s pozivom agencije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni
strani agencije: www.spiritslovenia.si/razpisi.
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23. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: pilotiNOO@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje deset delovnih dni pred iztekom roka za oddajo
vlog. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja bodo
postali sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu:
www.spiritslovenia.si/razpisi.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Agencija bo predvidoma organizirala informativne
dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpisi.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si/
razpisi.
SPIRIT Slovenija,
javna agencija za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije
Ob-2103/22
Javni razpis
P1 plus 2022 – Garancije sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere
1. Izvajalec
Izvajalec javnega razpisa P1 plus 2022:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo skrajšana firma: slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22.
2. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad)
objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08,
8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE),
– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Dolgoročnega načrta ponovne uporabe sredstev
Programa instrumentov finančnega inženiringa (PIFI) od
leta 2017 naprej,
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022 (sklep
Vlade RS št. 47602-27/2021/3 z dne 23. 12. 2021),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Posebnih pogojev za garancije sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus, P1 Covid,
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20
– odl. US),
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– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in
108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU)
2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško
in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za
pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in
pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče
poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, kar zadeva izračun
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017,
str. 1) in Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija
2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi
s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene
veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215
z dne 7. 7. 2020) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list Evropske unije L 352/1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija
2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi
s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene
veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215
z dne 7. 7. 2020),
– Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de
minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I), z dne
9. 5. 2016,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020
(št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015) s spremembami
in dopolnitvami,
– COSME-LGF-Counter Agreement med Evropskim investicijskim skladom (EIF) in Javnim skladom
republike Slovenije za podjetništvo z dne 5. 11. 2015,
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5.
2016; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
(Uradni list RS, št. 94/07 in 177/20),
– Uredbe Komisije (ES, EURATOM) št. 1302/2008
z dne 17. december 2008 o centralni podatkovni zbirki
o izključitvah (Uradni list Evropske unije L 344/12 z dne
20. 12. 2008),
– Sporazuma št. SPS-2009-9453/9454-AMN o financiranju in izvajanju instrumentov finančnega inženiringa v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v letih 2007–2013, sklenjenega
z MGRT dne 23. 11. 2009 in pripadajočih aneksov;
– Produkt P1 plus 2022 v obliki Javnega razpisa,
se izvaja na podlagi soglasja Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, št. 302-2/2022/8 z dne 12. 4. 2022.
3. Predmet produkta – Garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje
Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko
Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank
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banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna
banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB
banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d.
Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d.
Namen in cilji produkta
Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:
– za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja
MSP,
– za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter
tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni
položaj ter širitev poslovanja,
– za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Cilji finančnega ukrepa:
– olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
– spodbujati rast in razvoj MSP,
– krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu,
izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje
financiranja obratnih sredstev,
– spodbujanje zasebnih vlaganj.
4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 79.500.000 EUR.
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za
subvencioniranje obrestne mere je 7.950.000 EUR.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji kandidiranja
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe,
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki
posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja
(so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in
zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem
podjetništvu.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki
imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih,
prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR.
Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Podlage za pridobitev letnega prometa in bilančne
vsote je:
– za prijavne roke 15. 5., 1. 6. in 15. 6. 2022: izkaz
poslovnega izida za leto 2020 in bilanca stanja na dan
31. 12. 2020;
– za prijavne roke od vključno 1. 7. 2022 dalje: izkaz
poslovnega izida za leto 2021 in bilanca stanja na dan
31. 12. 2021;
– za podjetja, ustanovljena v letu 2022, velja, da se
zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in
izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega
meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
1
Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne
knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži
letno poročilo na AJPES.
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Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas2. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja
z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca,
glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega
razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec
dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje). V število zaposlenih se ne upoštevajo
zaposleni iz programa javnih del.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6.
2014 in spremembe.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Delitev MSP glede na starostni status:
– MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let
do vključno datuma vložitve vloge;
– MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do
vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.
Omejitve, zaradi katerih se podjetja ne morejo prijaviti na javni razpis:
Produkt ne podpira podjetij, ki opravljajo in imajo
registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja
področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08):
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Pro
izvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja razstreliv, C 25.4 Proizvodnja orožja in streliva, C 30.1. Gradnja
ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in
čolnov, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil;
– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki;
– L – Poslovanje z nepremičninami;
– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Prav tako se upravičeni stroški projekta ne smejo
nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj
krepil dejavnosti, ki so izločene, skladno s predhodno
navedbo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
1. Informacijskih tehnologij (IT):
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane
z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, na
2
143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni
delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona
o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas,
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi
o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja,
kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnih
podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu
šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana
za polni delovni čas.
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področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic ali
na področju pornografije;
– ki naj bi omogočile nezakonit vstop v elektronske
baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski obliki;
2. Bioznanosti:
– pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav,
razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene in
gensko spremenjene organizme;
– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne
in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost
s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene
namene.
3. Dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih
ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki
veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
4. Letališke infrastrukture, razen če so povezane
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva
na okolje.
5. Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi
2003/87/ES.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu
z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih
okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala
iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz
prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih
deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do
vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja
v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Druge omejitve kandidiranja na javni razpis
Produkt ne podpira podjetij:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva
namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno
povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delo-
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vanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– ki imajo na dan oddaje vloge neporavnane zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in
drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ
(v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge); šteje se,
da podjetje ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za
reševanje in prestrukturiranje;
– ki imajo neporavnane obveznosti do Sklada oziroma neporavnane obveznosti do poslovnih bank po razpisu Sklada z oznako P1, P1 TIP in P1 plus (garancije
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
5.2 Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem
portalu GVIN3 vsaj D2. Omejitev ne velja:
a) za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2020, in sicer
za prijavne roke 15. 5., 1. 6. in 15. 6. 2022,
b) za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2021 in zavode, in sicer za vse prijavne roke;
– da v bilanci stanja za leto 2020 (velja za prijavne
roke 15. 5., 1. 6. in 15. 6. 2022) oziroma za leto 2021
(velja za prijavne roke od vključno 1. 7. 2022 dalje) izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev
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v pozitivni vrednosti vsaj v višini 7,0 % (omejitev ne velja
za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2022 in zavode);
– dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« v pozitivni vrednosti do vključno 7,0, doseženi v letu 2020 ali letu 2021
(omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1.
2022 in zavode);
– ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število
zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta,
najkasneje do 31. 12. 2023 (velja za prijavne roke 15. 5.,
1. 6. in 15. 6. 2022) oziroma do 31. 12. 2024 (velja za
prijavne roke od vključno 1. 7. 2022 dalje);
– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička
podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
– imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno
likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi);
– projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji;
– zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti;
– Prijavni list podjetja/vlagatelja mora biti podpisan
s stani osebe pooblaščene za zastopanje podjetja (direktor oziroma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra
Slovenije).
5.3 Kreditni in garancijski pogoji:
Kreditno–garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:

MSP 5+
obrestna mera
% garancije
6 mesečni EURIBOR
+ pribitek v %

produkt/linija

52 / 15. 4. 2022 /

MLADI MSP
obrestna mera
% garancije
6 mesečni EURIBOR
+ pribitek v %

60 %

0,60 %

80 %

0,35 %

80 %

0,35 %

80 %

0,35 %

60 %

0,85 %

60 %

0,85 %

*Za podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti »G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil«,
je določena posebna kreditno-garancijska linija A.3., pri tem pa je potrebno upoštevati nedovoljene dejavnosti v okviru
šifre dejavnosti G navedene v tč. 5.1.
Višina upravičenih stroškov projekta je opredeljena
v 6. točki tega razpisa.
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je
iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta
sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti
in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti.
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali
krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki
vključujejo državno pomoč.
Strošek odobritve kredita in garancije:
Strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo
banke.
Sklad ne zaračunava stroška odobritve garancije.
3
GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so:
lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.
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Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med banko in Skladom.
Zavarovanje garancije: Sklad ima v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju z banko dogovorjeno zavarovanje svojega dela terjatve iz naslova unovčenja garancije. Banka je
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek
izterjave neodplačanega dela glavnice in obresti kredita.
A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov,
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izbolj-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo
največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+

MLADI
MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR
(za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,60 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za
cestno tovorni promet 468.750 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,35 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja,
širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih
sredstev.
Na kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira
podjetje:
– če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
– če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno
tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od
spodaj navedenih pogojev:

MIKROGARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR
za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR
za srednje velika
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +0,60 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR
za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR
za srednje velika
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +0,35 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

– tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
– patenti,
– registrirana RR dejavnost,
– razni standardi oziroma certifikati.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo
največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+
in
MLADI
MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR
(za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +0,35 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR
za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR
za srednje velika
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +0,35 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

52 / 15. 4. 2022 /

Stran

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil (upoštevati izvzete dejavnosti iz tč. 5.1.)
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov,
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo
največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+
in
MLADI
MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 1.250.000
EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +0,85 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR
za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR
za srednje velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,85 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

5.4 Pogoji za koriščenje kredita
Podjetje lahko koristi kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo
obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter
obratna sredstva.
Refundacija oziroma povračilo že plačanih stroškov
za obratna sredstva ni dovoljena; izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena delna refundacija oziroma povračilo že plačanih upravičenih stroškov za materialne
investicije.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe
vlagatelja.
6. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za
dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
6.1 Investicijska vlaganja, kamor sodijo:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč4, stroške
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroške gradnje, obnove in/ali nakupa (poslovnega5)
objekta6;
– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.
6.2 Obratna sredstva, kamor sodijo:
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
– izdatki za opravljene storitve;
4
Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi
z namenom celotne razvojne investicije. Upravičen strošek
naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10 % višine
upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne
investicije).
5
V primeru, da iz vloge izhaja nakup dela ali celote
objekta za stanovanjske potrebe, se vloga kot neustrezna
zavrne.
6
V primeru nakupa poslovnih objektov je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani pooblaščenega izvajalca, vsaj v letu 2021.
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– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in
z dela, stroški prehrane med delom).
Višina skupnih upravičenih stroškov projekta ni
omejena. Za materialne in nematerialne investicije se
upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Izjema
velja za podjetja, ki niso zavezanci za DDV. Pri njih se
vsi upravičeni stroški priznajo v bruto vrednosti (torej
vrednost računa z DDV).
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno
transportnih sredstev7.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti
in področja, ki so izločene skladno s točko 5.1. Splošni
pogoji kandidiranja.
Pregled upravičenih stroškov glede na kreditno – garancijsko linijo

kreditno-garancijska
linija
A.1.
A.2.
A.3.

INVESTICIJSKA VLAGANJA
materialne/nematerialne
nakup stare
investicije
opreme
(nova sredstva)
da
ne
da
ne
da
ne

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti 25 % ali
več lastniško povezana z vlagateljem.
Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški
delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
Kadar družinski član8 prvotnega lastnika prevzame
malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva
kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije
za isti namen. Upravičenci predmeta investicije torej ne
smejo prodati, oddati v najem ali lizing najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega
projekta.
Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2023. Za datum nastanka stroška se šteje
nastanek dolžniško upniškega razmerja9.
7. Vsebina vloge
1. Prijavni list: spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu https://eportal.podjetniskisklad.si/, s:
– pooblastilom za potrebe preverjanja podatkov pri
FURS;
2. Poslovni načrt s finančno prilogo;
7
Cestno transportna sredstva so vsa cestna prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno
dovoljenje.
8
Družinski člani; oče, mati ali njihov partner, otrok,
posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner,
vnuki ali njihovi partnerji.
9
Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med
upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti
iz naslova nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, surovin, materiala, blaga, storitev
itd. (sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).

OBRATNA SREDSTVA
max. 30 %
pri mikrogaranciji
materialno/nematerialne
100 % obratna
investicije
sredstva
da
da
da
da
da
da

3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida:
– za leto 2020 (velja za prijavne roke 15. 5., 1. 6. in
15. 6. 2022) oziroma
– za leto 2021 (velja za prijavne roke od vključno
1. 7. 2022 dalje), oddane na AJPES.
Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je
bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES, (ne velja
izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES).
Podjetja, ustanovljena v letu 2022, morajo priložiti
računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do
zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad;
4. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega
z garancijo Sklada;
5. Bonitetno dokazilo, ki mora biti skladno z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES:
– S.BON-1 za gospodarske družbe, samostojne
podjetnike, zadruge in zavode.
Vlagatelji lahko za dokazilo bonitetne ocene predložijo eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za
prijavne roke 15. 5., 1. 6. in 15. 6. 2022 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2020.
Za prijavne roke od vključno 1. 7. 2022 dalje se upošteva
bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2021.
Za podjetja, ustanovljena v letu 2022 se predloži
BON-2;
6. V primeru nakupa nepremičnin je treba predložiti
cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2021.
Vloga z vsemi prilogami mora biti oddana na spletnem portalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavni list, poslovni načrt s finančno prilogo in
pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita niso predmet
dopolnitve vloge, zato se takšna vloga kot nepopolna
zavrže.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točke
3., 5., in 6.
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Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena z oddajo dokumentacije na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna
zavrže.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine
celotne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge
po merilih javnega razpisa.
8. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na e-portal Sklada:
https://eportal.podjetniskisklad.si/.
S podpisom in oddajo vloge na e-portal Sklada,
vlagatelj pridobi evidenčno številko vloge ter elektronsko
obvestilo o oddani vlogi.
9. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo
vlog s prilogami na e-portal Sklada:
V letu 2022:
15. 5. 1. 6. 15. 6. 1. 7.

1. 9. 15. 9. 1. 10. 15. 10.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na
e-portal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen
prijavni rok.
Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2022 oziroma do
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana
sredstva porabljena pred 15. 10. 2022, bo Sklad objavil
zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem
Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 14. uri na
zadnji dan prijavnega roka 15. 10. 2022 ali po objavi
zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih
dni od navedenega roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Rok izdaje garancije: garancije Sklada se bodo
izdajale do vključno 1. 12. 2023.
12. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
Zaposleni podjetja, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, višina kreditnih
sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev, neposredna prodaja izven trga RS, namen projekta, tržna
naravnanost, vpliv projekta na okolje, status podjetja.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Poglavje III. Merila
za izbor končnih prejemnikov).
Pri obravnavi in točkovanju vloge po merilih, lahko
Sklad od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo
vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
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Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk,
poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma
neodobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge
v primeru nerealiziranih že odobrenih projektov ali nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov
v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov
previsoka ali na podlagi bonitetnega poročila S.BON-1
nesorazmerna.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev kot jih predvideva javni razpis, imajo
pri odobritvi prednost tisti vlagatelji, ki dosežejo večje
število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri merilih z vrstnim
redom: dinamiki rasti čistih prihodkov od prodaje, neposredna prodaja izven trga RS/čisti prihodki od prodaje in
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Sklad pri ocenjevanju oziroma odobravanju vlog
kreditojemalcev ne ravna diskriminatorno in posameznega kreditojemalca ocenjuje izključno v skladu z merili
za izbor in ne glede na njegovo narodnost, spol, politično pripadnost, invalidnost oziroma posebne potrebe,
izbrano religijo ali spolno usmerjenost.
13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala popolne in ustrezne vloge.
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje
v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi vloge.
Vročanje dokumentov (sklepov in garancijskih pogodb) ter podpisovanje navedenih dokumentov, bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega
digitalnega potrdila. S kvalificiranim digitalnim potrdilom
v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto,
jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij
in se elektronsko podpisujete.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču
Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo
in uredilo zavarovanje kredita.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in kontakti za dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec
prijavnega lista, vzorec pogodbe o odobritvi garancije za
bančni kredit s subvencijo obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Sklada www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88,
02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Viri financiranja
Vir sredstev je dopolnjen Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje
2009–2013 (v nadaljevanju: PIFI), Sporazuma o financiranju PIFI in Letnega načrta upravljanja holdinškega
sklada za leto 2022, ki ga je potrdilo Ministrstvo za go-
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spodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT),
Dolgoročnega načrta ponovne uporabe sredstev Programa instrumentov finančnega inženiringa (PIFI) od
leta 2017 naprej, ki ga je potrdilo MGRT s soglasjem
št. 303-15/2014/135 z dne 8. 5. 2017.
Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe
(»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in
implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in
zagotoviti boljši dostop do financiranja.
16. Odložilni pogoj: sklepi po javnem razpisu se lahko izdajo končnim upravičencem šele, ko bo Vlada Republike Slovenije sprejela Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo za leto 2022, ki ga je obravnaval
Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo na 1. redni seji dne 16. 3. 2022.
17. »De minimis« in ostale zahteve
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju
– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči.
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za
podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora.
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1)
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni
dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od
datuma prenehanja garancije, za potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa;
– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov);
– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
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– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na
okolje za posege, kjer je to potrebno).
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic;
podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej,
preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
18. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi
osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60,
spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov:
info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta:
gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska
številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo
končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva,
nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva
prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri
Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve
pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
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Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU
– EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 604-2/2022-2

Ob-2146/22

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana na podlagi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006; Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006; Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo
za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3
z dne 30. 10. 2014; Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014; Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 –
ZDeb); Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.
US); Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20
– ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122); Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in
2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21,
172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP);
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21
– ZDUPŠOP); Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb); Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 177/20); Proračuna Republike Slovenije za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20); Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13, 81/16 in 11/22); Uredbe o porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna
mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 –
popr., 15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21); Resolucije
o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (Uradni
list RS, št. 29/22); Strategije organa upravljanja za boj
proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za
programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času
izvajanja pogodbe; Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske
kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta
za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času
izvajanja pogodbe; Odločitvi o podpori Službe Vlade RS
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju:
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SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in
kohezijski sklad št. 3032-42/2016/9 z dne 19. 8. 2016; Izvedbenega načrta: Jamstvo za mlade 2014–2015 (z dne
29. 1. 2014) ter Jamstvo za mlade 2016–2020 (z dne
12. 5. 2016); Sklepa ministrstva o izboru upravičenca
št. 5440-2/2015/4 z dne 19. aprila 2016; Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 29/10) (v nadaljevanju ZJSKD); Akta
o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10); Strateškega
načrta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti za obdobje 2021–2025, z dne 12. 11. 2020,
objavljenega na spletni strani https://www.jskd.si/organizacija/pravna_podlaga_delovanja.htm; Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (Sklep Vlade z dne
15. 9. 2016); Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 –
ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb); Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo,
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš
in 189/20 – ZFRO); Pogodbe št. 3340-16-200000 o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za
mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«
z dne 13. 9. 2016; Dodatkov št. 1 do vključno številke 7
k pogodbi št. C3340-16-200000 o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju
kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«, objavlja
javni razpis
v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti
v okviru JSKD« za Dopolnilna izobraževanja
za delo/zaposlovanje v kulturi
1. Ime oziroma sedež upravičenca oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem
besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu JSKD).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: javni razpis v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru
JSKD« za Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi« se izvaja na podlagi zgoraj opredeljenih
pravnih podlag.
3. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost
delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno
vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso
zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in
mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja
za »znižanje brezposelnosti mladih«.
3.1. Predmet javnega razpisa
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta
starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim
hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in
spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju
deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe
na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Predmet javnega razpisa so: Dopolnilna izobraževanja
za delo/zaposlovanje v kulturi.
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Predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti za vključitev v enega izmed dvanajst verificiranih 120-urnih izobraževalnih
modulov, ki jih izvaja JSKD v živo in/ali v spletni obliki:
– Modul 1: Vodenje gledališke skupine /Temeljni
področni modul: 80–120 ur/
– Modul 2: Lutkovna šola /Temeljni področni modul:
80–120 ur/
– Modul 3: Šola za učitelje plesa – ŠUP /Temeljni
področni modul: 80–120 ur/
– Modul 4: Šola vodenja otroških folklornih skupin
/Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 5: Šola vodenja odraslih folklornih skupin
/Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 6: Filmska šola /Temeljni področni modul:
80–120 ur/
– Modul 7: Kreativno pisanje dramskih besedil, scenaristika, radijska igra, performans, uprizarjanje /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 8: Šola zborovodstva in zborovski menedžment /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 9: Inštrumentalna šola in menedžment /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 10: Šola za likovne mentorje /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
– Modul 12A: Komunikacijske kompetence /Dopolnilni področni modul: 40–80 ur/
– Modul 13: Pravo, ekonomika in upravljanje v kulturi /Dopolnilni področni modul: 40–80 ur/.
3.2. Namen javnega razpisa
Namen razpisa je izobraževanje na področju kulturnih
dejavnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do
vključno 29. leta, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa
do čim prejšnje in kakovostnejše zaposlitve, s čimer se
bodo izboljšale možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev,
posredno pa se bo na ta način zniževala stopnja brezposelnosti mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.
3.3. Cilji javnega razpisa
Operacija izobraževanje na področju kulturnih dejavnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do
vključno 29. leta se bo izvajala v Vzhodni in Zahodni
kohezijski regiji. Način delitve sredstev po regijah: 60 %
za vzhodno kohezijsko regijo in 40 % za zahodno kohezijsko regijo je odvisno od okvirne višine sredstev, ki so
na razpolago za javni razpis.
Cilj javnega razpisa je omogočiti:
a) kreiranje delovnih mest na področju kulturnih
dejavnosti,

b) podporno izobraževalno okolje za pridobitev novih izkušenj in kompetenc, ki jim bodo omogočale lažji
in bolj konkurenčni vstop na trg dela,
na podlagi katerih se bo v 5-letnem obdobju dodatno
izobrazilo v okviru 120-urnih modulov najmanj 334 oseb
iz ciljne skupine mladih do vključno 29. leta, in sicer se
bo v letu 2022 okvirno vključilo 67 novih kandidatov, ki
bodo vključeni v dopolnilna izobraževanja v specifičnih
izobraževalnih modulih, ki jih bo izvedel JSKD v Vzhodni
in Zahodni kohezijski regiji.
4. Ciljna skupina razpisa
V projekt programa »Pridobivanje dodatnih znanj za
mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«,
dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
se vključujejo brezposelne mlade osebe:
– s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah
Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju
60 % : 40 %;
– starost do vključno 29. let (ob podpisu pogodbe
o sprejemu v izobraževalni program);
– se ne izobražujejo ali usposabljajo v programih,
ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi
dejavnostmi.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji za vključitev
V enega izmed dvanajstih brezplačnih 120-urnih
izobraževalnih modulov, za katere je JSKD s strani organa upravljanja (OU) prejel odločitev o podpori se lahko
vključijo brezposelni mladi:
– s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah
Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju
60 % : 40 %;
– starost do vključno 29. let (ob podpisu pogodbe
o sprejemu v izobraževalni program);
– se ne izobražujejo ali
– usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi
dejavnostmi.
6. Merila za izbor upravičencev
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje iz točke 5.1., bo komisija za izvedbo javnega razpisa
presodila po merilih za ocenjevanje prijav. Postopek
ocenjevanja posameznih prijav bo temeljil na sledečih
merilih (Tabela 1).

Tabela 1: Merila za ocenjevanje prijav za prijavitelje dopolnilnih izobraževanj za delo/zaposlovanje v kulturi
Merilo

Vrednotenje

PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
Pomurska
Podravska
Zasavska
Savinjska
Vzhodna
kohezijska
regija
Posavska
Stalno prebivališče prijavitelja
Koroška
glede na območje stopnje
registrirane brezposelnosti mladih
Jugovzhodna Slovenija
od 25–29 let.
Primorsko-notranjska
Osrednjeslovenska
Goriška
Zahodna
kohezijska regija
Obalno-kraška
Gorenjska

Točke
6
6
6
6
5
5
5
4
5
4
3
33

Največje možno število
točk
16

6

5
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Razvitost občine v kateri ima
prijavitelj za izobraževanje
stalno prebivališče (merjena
s koeficientom razvitosti).

– 0,00–0,89
– 0,90–0,99
– 1,00–1,09
– 1,10–1,19
– 1,20– in več

Število točk – SKUPAJ

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice
pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje
možno skupno število točk je 16. Izmed prijaviteljev, ki
bodo z razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani
tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 57 prijaviteljev z najvišjim
številom točk v Vzhodni kohezijski regiji in 10 prijavitelja z najvišjim številom točk v Zahodni kohezijski regiji.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje
razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog jih
bo JSKD vključil v izobraževalni program pod pogojem,
da v posamezni izobraževalni modul ni vključenih več
kot 15 slušateljev, oziroma se bo v dogovoru s kandidatom dogovoril za izobraževanje v modulu, ki ga je
označil kot drugo možnost.
7. Predvidena višina sredstev javnega razpisa
Izobraževanja za izbrane kandidate so brezplačna.
V okviru sredstev, ki jih JSKD koristi iz proračunskih
postavk PP 160200, 16020, 160202 in 160203 se zavezuje, da bo v letu 2022 izvedel vsaj 11 izobraževalnih modulov v živo in/ali v spletni obliki iz nabora 12
opredeljenih v Vlogi za odločitev o podpori za projekt
ESS/program in v točki 3.1. tega razpisa, in sicer 6 modulov v Vzhodni-kohezijski regiji ter 5 modulov v Zahodni kohezijski regiji.
7.1 V letu 2022 bo 67 dodatno izobraženih mladih
do 29. leta starosti, od tega 57 kandidatov v Vzhodni
kohezijski regiji in 10 kandidatov v Zahodni kohezijski
regiji v enem izmed 12 izobraževalnih modulov izvajanih
v živo in/ali v spletni obliki.
Za javni razpis – poziv 2022/1 z objavo v Uradnem
listu RS z dne 15. 4. 2022 je na voljo 57 prostih mest
za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev
v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi in 10 prostih mest za kandidate in Zahodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja
za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru 12 razpisanih
modulov.
JSKD si pridržuje pravico, da v primeru neustrezne
zagotovitve proračunskih sredstev oziroma glede na
razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih
izvede manjše število izobraževalnih modulov, vendar
pri tem zasleduje ustrezen delež izvajanja v Zahodni
oziroma Vzhodni kohezijski regiji.
JSKD si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
8. Upravičeni stroški in način financiranja ter obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
(predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
JSKD bo financiralo le upravičene stroške, nastale
v obdobju od datuma objave javnega razpisa do najkasneje 30. 9. 2022. Obdobje upravičenosti izdatkov
upravičenca je od datuma objave javnega razpisa do
najkasneje 31. 10. 2022. Obdobje upravičenosti javnih
izdatkov je do 31. 12. 2022, ki je tudi skrajni datum za
zaključek operacije.
Izbrani kandidati do brezplačnih izobraževanj se
v okviru posameznih modulov zavezujejo, da bodo pro-
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gram v živo in/ali v spletni obliki opravili v deležu 80 %
vseh predpisanih ur, oziroma, da se bodo aktivno udeležili predavanj, seminarjev in delavnic vsaj v obsegu 96
ur. Izvajalec posameznih izobraževanj bo beležil njihovo prisotnost. Na podlagi zagotovljene 80 % prisotnosti
bodo prejeli certificirano potrdilo izdano s strani JSKD
s pisno navedbo osvojenih znanj in specifičnih kompetenc, ki jih je pridobil z dopolnilnim izobraževanjem.
Certificirano potrdilo bo posameznikom omogočalo lažje
prehajanje na trg delovne sile. JSKD bo za dopolnilna
izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi sofinanciralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od objave
javnega razpisa in najkasneje do 30. 9. 2022.
9. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis za izbor operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti
v okviru JSKD«: Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi vsebuje:
– Navodila za prijavo na razpisane izobraževalne
module in opredelitev posameznih izobraževalnih modulov
– Obrazec za oddajo prijave
– Vzorec pogodbe o izobraževanju za delo v kulturi
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov
– Časovnica
– Kohezijske statistične občine
– Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi
– Koeficient razvitosti občin
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene obrazce ter dokazila:
– Obrazec za oddajo prijave
– Izjavo o seznanitvi vsebine iz Vzorca pogodbe
o izobraževanju za delo v kulturi
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
10. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
11. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00 %.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
13. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja
z javnostjo: upravičenec bo moral pri obveščanju in
komuniciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen
Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
(dostopna na: https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

Stran

1266 /

Št.

52 / 15. 4. 2022

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji: ni relevantno za izbrane kandidate za izobraževanja. Dokumentacijo o izdanih certificiranih potrdilih
v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo
varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj hrani JSKD.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom: ni relevantno za izbrane kandidate
za izobraževanja. Vso potrebno dokumentacijo povezano z izobraževanjem in udeležbo posameznikov na
le-teh vodi in ustrezno hrani JSKD.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU:
ni relevantno za izbrane kandidate za izobraževanja.
JSKD se zavezuje, da bo cilje operacije uresničeval
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in
izboljšanju kakovosti okolja.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 z dne
27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov). Vsi
podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije
javnega značaja, razen tistih, ki jih upravičenci posebej
označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prav tako
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo JSKD lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite
oziroma dostopne javnosti. Upravičenec se strinja, da
se bodo podatki o operaciji, za katere je tako določeno
s predpisi ali ki so javnega značaja, lahko objavljali.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo
za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU,
5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU
dolžan spremljati in JSKD zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno s podatki po
vprašalniku.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
s 71. členom Uredbe (EU) Št. 1303/2013: ni relevantno.
21. Posledice v primeru ugotovitve, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo
do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec JSKD ni
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani
ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali
prikril informacije in če je takšno ravnanje namerno, se
bo obravnavalo kot goljufija.
22. Način in prijavni rok za predložitev vlog za
vključitev v dopolnilna izobraževanja: JSKD prijavne
roke za predložitev vlog za vključitve v posamezne izobraževalne module določi sprotno z vsakokratno objavo
v Uradnem listu RS.
22.1. Prijava v vključitev v izobraževalne module
1. objava: Rok za oddajo je ponedeljek, 16. 5. 2022*.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
*V primeru, da bodo še na voljo prosta mesta za
vključitev v izobraževalne module, bodo naknadno do-
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ločeni dodatni roki za prijave, objavljeni v Uradnem
listu RS.
23. Datum odpiranja vlog ter postopek in način
izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje direktor, ali od
njega pooblaščena oseba. Ker se pričakuje večje število
vlog, bo v prostorih JSKD potekalo nejavno odpiranje
vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo odpirale najkasneje v 8 dneh po zaključenem roku oddaje
vlog, in sicer v prostorih JSKD, Štefanova 5, Ljubljana
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost
vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni v točki 9. Komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje,
katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme
spreminjati tistega dela vloge, ki se veže na tehnične
specifikacije predmeta vloge in/ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je JSKD
prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za
dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Ob morebitnih
nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija prijavitelja pozvala
k posredovanju pojasnila. Na podlagi meril bodo izmed
prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje,
izbrani prijavitelji, ki bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji, kakor je opredeljeno v 6. točki
tega razpisa.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v točki 22.1. razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih
zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu
s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz 5. točke razpisa,
– ki po merilih za izbor vlog iz 6. točke razpisa ne
bodo izbrane,
– ki bodo vsebovale lažne informacije,
– ki bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne
podatke v bistvenih elementih prijave in jih prijavitelj
tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno pojasnil.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločil direktor. Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji in navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o izvajanju operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na
področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD za Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi v letu
2022. Vzorec pogodbe in Navodila organa upravljanja
za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki ju bo izbrani prijavitelj
dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni
del razpisne dokumentacije. JSKD si pridržuje pravico,
da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)
izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
24. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo s sklepom direktorja
oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za
oddajo vlog.
25. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem
naslovu JSKD, http://www.jskd.si.
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Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 9. in 14. uro vsak delovni dan pokličete Ireno Kržan, samostojno strokovno
svetovalko za projekt ESS na tel. 01/24-10-510.
Objavljeno v Uradnem listu RS z dne 15. 4. 2022.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 22004/2022/2

Ob-2094/22

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), podpisane pogodbe
št. C3330-22-406000 z dne 20. 12. 2021 o polletnem
financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2022,
objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje področne koordinacije interesnih
programov prostočasne športne vzgoje otrok
in mladine v šolskem letu 2022/23
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziroma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje področne koordinacije interesnih
programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022/23 (sofinancira se področno
koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023), in sicer sofinanciranje
področne koordinacije naslednjih interesnih programov:
gibalni/športni program Mali sonček, športni program
Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo
se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno
koordinacijo interesnih programov prostočasne športne
vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022/23 v 16
področnih centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin tistega
področja, in sicer:
1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem,
Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).
2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal ob
Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče
- Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava,
Idrija, Cerkno).
3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje,
Mokronog - Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Žužemberk).
4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok, Kočevje,
Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica,
Brezovica, Log - Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče,
Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).
5. PC Koroška (Ravne na Koroškem, Prevalje,
Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica na
Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj
Gradec, Mislinja).
6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec,
Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika,
Borovnica).
7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Ankaran).
8. PC Ljubljana (Ljubljana-mesto, Dol pri Ljubljani).
9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale,
Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda).
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10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram,
Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak,
Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju,
Selnica ob Dravi).
11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas,
Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž
v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik).
12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma,
Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Velika
Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej).
13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje
pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko).
14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj).
15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji).
16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob Krki,
Sevnica, Brežice, Radeče).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu
Zakona o športu.
Formalna popolna vloga prijavitelja zajema področno koordinacijo vseh interesnih programov prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine, iz prvega odstavka
druge točke javnega razpisa. Vloga, ki ne bo zajemala koordinacije vseh interesnih programov prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine, bo izločena iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržena.
Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področnem centru sofinanciral:
– enega vodjo področnega centra,
– enega koordinatorja za interesne programe Mali
sonček, Zlati sonček in Krpan,
– enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati,
– enega koordinatorja za interesni program Šolska
športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in
srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofinancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC
Notranjska, PC Posavje),
– enega koordinatorja za interesni program Hura,
prosti čas.
Prijavitelj mora v vlogi imenovati fizične osebe (vodjo/koordinatorje), ki bodo skrbeli za področno koordinacijo programov iz prejšnjega odstavka. Ista oseba je
lahko vodja in/ali koordinator pri več interesnih programih v vlogi pri čemer mora biti iz prijave na javni razpis
to natančno razvidno.
4. Javni razpis obsega naslednjo razpisno dokumentacijo
Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine v šolskem letu 2022/23;
– Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine v šolskem letu 2022/23;
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– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje strokovne priprave in področne koordinacije programa šolskih
športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2022/23;
– Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis;
– Predlog pogodbe za področno koordinacijo za
šolsko leto 2022/23.
Naloge vodje PC in koordinatorjev ter navodila za
pripravo vloge bodo podrobneje urejene v Razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani naročnika,
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora
vsebovati:
– Izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obrazce 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 9.
– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 7
ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo
vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel
več dopolnjevati.
– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 8
ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo
vloge, vloge z tem razpisnim obrazcem ne bo mogel
več dopolnjevati.
– Parafiran predlog pogodbe za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022/23.
5. Merila za izbor
V primeru, da sta za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne
vzgoje otrok in mladine področnega centra oddani vsaj
dve vlogi, ki sta uvrščeni v fazo vrednotenja vlog, se te
vloge ovrednoti na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor vodje področnega centra.
merilo

opis merila

kriterij
Izvajanje področne
koordinacije 2021/22*
Vodenje podobnih
programov

točke
NE 0
Izkušenost vodje PC na področju izvajanja programov
DA 10
1
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine in/ali dodatnih
NE 0
podobnih programov (razpisni obrazec 8)
DA 10
NE 0
Opredeljene naloge in cilji
DA 20
2
Kakovost ponudbe (razpisni obrazec 1)
NE 0
Finančni načrt
DA 10
Soglasje prijavitelju h koordinaciji področnega centra s strani
NE 0
3
Soglasje k koordinaciji
lokalnih skupnosti (razpisni obrazec 7)
DA 20
*kandidat za vodjo že vodi PC in/ali koordinira interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
v šolskem letu 2021/22 na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
Pojasnilo k kriteriju »Soglasje prijavitelju h koordinaciji področnega centra s strani lokalnih skupnosti«
3. merila za izbor vodje področnega centra: Vloga prijavitelja se v fazi vrednotenja ovrednoti z 20 točkami ne
glede na število priloženih soglasji lokalnih skupnosti
(občin) k koordinaciji (razpisni obrazec 7).
Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu.
merilo

opis merila
Izkušenost koordinatorja pri posameznem interesnem programu na področju izvajanja programov prostočasne športne
vzgoje otrok in mladine in/ali dodatnih podobnih programov
(razpisni obrazec 8)

kriterij
Izvajanje področne
koordinacije 2021/22*
Vodenje podobnih
programov

točke
NE 0
DA 10
1
NE 0
DA 10
NE 0
Opredeljene naloge in cilji
DA 20
2
Kakovost ponudbe (razpisni obrazci 2–6)
NE 0
Finančni načrt
DA 10
* kandidat za koordinatorja že vodi PC in/ali koordinira interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine v šolskem letu 2021/22 na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
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Za izvajanje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, bo
izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega vloga bo
v fazi vrednotenja ovrednotena z višjim številom točk.
V primeru, da sta za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne
vzgoje otrok in mladine istega področnega centra, dve
vlogi, v fazi vrednotenja, ovrednoteni z istim številom
točk bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v vlogi priloženo
večje število soglasij h koordinaciji, s strani lokalnih
skupnosti (občin), ki spadajo v območje PC (Razpisni
obrazec 7.). V kolikor imata dve ali več vlog priloženo
soglasje iste lokalne skupnosti (občine) se priloženo soglasje, v nobeni vlogi, ne upošteva. Katere občine spadajo v posamezni področni center je razvidno v 2. točki
javnega razpisa.
V primeru, da je za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje

Področni centri
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otrok in mladine področnega centra, v fazo vrednotenja
uvrščena le ena vloga, se vloge ne ovrednoti, pač pa
izda sklep o izboru.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko ovrednoti vlogo prijavitelja za področno koordinacijo področnega centra je 320.
6. Višina sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine v šolskem letu 2022/23, po področnih centrih.
Razpisana sredstva se razdelijo na osnovi velikosti
področnega centra pri čemer se upošteva število vrtcev,
osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in
srednjih šol v posameznem področnem centru. Področni
centri so razdeljeni v tri skupine.
Razpisana sredstva v skupni višini 56.930,00 EUR,
ki jih prejmejo, na podlagi meril iz 5. točke »Merila za
izbor«, izbrani izvajalci področne koordinacije (področni
centri) se razdelijo na naslednji način:

Znesek (EUR)* izplačljiv
Znesek (EUR)* izplačljiv
ob predložitvi letnih
po oddaji zaključnega
delovnih načrtov PC za
poročila
vsak program posebej

Skupaj znesek na
posamezni PC

Ljubljana, Maribor, Celje,
1.150,00
2.680,00
3.830,00
Pomurje, Gorenjska, Dolenjska
Goriška, Podravje, Obala,
2
1.050,00
2.460,00
3.510,00
Posavje, Notranjska
Grosuplje, Domžale, Koroška,
3
990,00
2.290,00
3.280,00
Velenje, Zasavje
*Znesek sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
v šolskem letu 2022/23 po posameznem področnem centru.
1

7. Skupna višina razpisanih sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.
8. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim
planom iz šeste točke razpisa.
Naročnik in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo (priloga javnemu razpisu) o sofinanciranju področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne
vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022/23, skladno
s 6. točko javnega razpisa, podrobneje dogovorila obseg
in dinamiko sofinanciranja.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do
najkasneje 6. 5. 2022. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga
oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji
strani označen z napisom »ne odpiraj – koordinacija PC
2022/23«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj
z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom
zavržene. V primeru, da vloga ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno
odprtje vloge ali za založitev vloge.
10. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za
prijavo na razpis.

11. Datum odpiranja vlog
Za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija,
imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo
začela odpirati vloge 9. 5. 2022. Zaradi pričakovanega
velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno. Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno
popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je formalno
nepopolna, bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozvala k dopolnitvi vloge roku 5 dni od
prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme
spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede
na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku
dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj ne
dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene.
Vloga, ki je oddana pravočasno, je formalno popolna ter prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 3. točke razpisa,
se uvrsti v fazo vrednotenja vlog, kjer se le-ta ovrednoti
skladno s 5. točko »Merila za izbor«.
12. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od skrajnega roka za oddajo vlog.
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj
v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na
podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Seznam
izvajalcev področne koordinacije se objavi na spletni
strani zavoda.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 5 dni od prejema
sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora biti predložena
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v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji
strani označen z napisom »Ne odpiraj – Koordinacija PC
PRITOŽBA 2022/23«. Pritožba mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep
odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
13. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.
zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS
Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051,
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred
potekom roka za oddajo vlog. Zastavljena vprašanja in
odgovori se objavijo na spletni strani. Oddana vloga
prijavitelja na razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane
razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu
z 9. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
300-0001/2022-1

Ob-2095/22

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob
Soči za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči (Uradni
list RS, št. 63/15 in št. 30/17), Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter
Mnenja Ministrstva RS za finance o skladnosti sheme de
minimis pomoči »Pospeševanja razvoja gospodarstva
v Občini Kanal ob Soči« št. 441-43/2020/455 (št. priglasitve: M002-5881820-2015/II) z dne 2. 3. 2021, objavlja
Občina Kanal ob Soči
javni razpis
za dodeljevanje proračunskih sredstev
za spodbujanje razvoja gospodarstva
v Občini Kanal ob Soči za leto 2022
I. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213 Kanal.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ukrep:
1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne
in storitvene kapacitete
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa in v skladu s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal
ob Soči in njegovimi spremembami. V primeru večjega
števila upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma
pomoči sorazmerno znižal.
III. Višina razpoložljivih finančnih sredstev: v Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022 so za naveden
ukrep zagotovljena sredstva v višini 30.000 EUR na
proračunski postavki 4140021 – Spodbujanje razvoja
podjetništva in zaposlovanja. Višina pomoči na posameznega upravičenca ne sme presegati 30 % od skupno
razpisanih sredstev.
IV. Upravičenci: na javni razpis se lahko prijavijo
mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja).
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije ES,
št. 800/2008).

V. Splošna določila oziroma pogoji upravičenosti
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne pro
izvodnje kmetijskih pro
izvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primerih, če je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali
jih zadevna podjetja dajo na trg oziroma če je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Kanal ob Soči ali do države,
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku
prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije,
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju
in prestrukturiranju družb v težavah,
e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače
povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
f) nimajo sedeža v Občini Kanal ob Soči, razen če
investicija, ki je predmet ukrepa po tem pravilniku, leži
na območju Občine Kanal ob Soči.
Posebni pogoji za dodelitev pomoči:
Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis podati
pisno izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov) in v kakšnem znesku je v relevantnem
obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;
b) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške.
Skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve
veljajo ne glede na to, iz katerih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega ukrepa so stroški
investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje
registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Upoštevajo
se upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 1. 11.
2021 do 30. 11. 2022 (dokazilo je račun z datumom plačila v navedenem obdobju oziroma sklenjene leasing
pogodbe z datumi plačane glavnice oziroma obrokov
v navedenem obdobju). Upravičen strošek je strošek
v neto vrednosti (brez vključenega DDV). Sofinancira
se največ 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
30 % celotnih razpisanih sredstev s tem razpisom.
Predmet sofinanciranja so:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov, stroški
izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih
prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanje poslovnih prostorov,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– stroški nakupa nove ali generalno obnovljene pro
izvajalne in storitvene opreme,
– stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v upravičenem
obdobju vezanem na proračunsko leto 2022 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Potrebna dokumentacija
Vlagatelj zaprosi za pomoč na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevanimi
dokazili.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za prijavo na javni razpis, izjave,
merila za oceno vlog po posameznih ukrepih, vzorec
pogodbe, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči
ter na spletni strani občine: http://www.obcina-kanal.si.
Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 14. uro pri Metodi Humar na
tel. 05/39-81-209 ali na elektronskem naslovu metoda.humar@obcina-kanal.si.
IX. Odpiranje vlog
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev bo
v roku 5 dni po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje
vodi strokovna komisija, imenovana s sklepom županje.
Odpiranje vlog ni javno.
Prepozne vloge in vloge, ki niso ustrezno označene
in niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se
s sklepom zavržejo. Sklep izda pristojni organ občinske
uprave na predlog strokovne komisije.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne,
pristojni organ, na predlog strokovne komisije, pisno
pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je
8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem
roku ne dopolnijo oziroma neustrezno dopolnijo, pristojni
organ na predlog strokovne komisije, s sklepom zavrže.
X. Obravnava vlog in izidi razpisa
Strokovna komisija vse pravočasne in popolne vloge oceni na podlagi meril iz javnega razpisa in pripravi predlog prejemnikov sredstev in njihovo razdelitev.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila
v skladu z določili pravilnika do porabe razpoložljive višine
sredstev. V primeru večjega števila upravičencev se bo
delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno znižal.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva popolnosti prejetih
prijav. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev
bo pristojni organ občine prijaviteljem izdal odločbe o višini dodeljenih sredstev. Na odločbo je možna pritožba
na županjo občine v roku 15 dni od prejema odločbe.
Županja odloča o pritožbi v roku 30 dni od njenega prejema. Odločitev županje je dokončna. Pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.
S posameznimi upravičenci, ki so prejemniki finančnih sredstev po tem javnem razpisu, se po pravnomočnosti odločbe sklene pogodba, v kateri se določajo
medsebojne pravice in obveznosti. Če se upravičenec
v roku 15 dni od prejema pogodbe ne odzove k podpisu
pogodbe, se šteje, da je enostransko odstopil od prijave na javni razpis in od odobrenih sredstev. Naročnik si
pridržuje pravico, da po zaključku razpisa posamezna
določila pogodbe spremeni.
XI. Nadzor nad porabo sredstev pomoči in sankcije
za kršitelje
Porabo dodeljenih pomoči preverjata občinska
uprava in nadzorni odbor.
Prejemnik je dolžan dodeljena sredstva porabiti
namensko. Prejemnik mora Občini Kanal ob Soči omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
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Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski
proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne
podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka
prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi pravilnika na naslednjem javnem razpisu.
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju investicije, ne realizira oziroma ne realizira v celoti
projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenem
s pogodbo o sofinanciranju investicije, v celoti realizirali
projekte oziroma aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva določila pravilnika in
javnega razpisa.
XII. Rok in način predložitve vlog
Javni razpis je odprt od dneva objave do 13. 5.
2022. Vlagatelji oddajo vlogo v obdobju od objave razpisa do 13. 5. 2022. Vloge morajo biti predložene do 13. 5.
2022 do 12. ure na naslov naročnika Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti
ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po
pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni
naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prepozno
oddane vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga za posamezni ukrep mora biti v skladu z navodili in zahtevami javnega razpisa, in sicer v zaprti
ovojnici ter z ustrezno navedbo na sprednji strani:
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje
proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2022 – Ukrep
št. 1« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice.
Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice
bodo s sklepom zavržene.
Občina Kanal ob Soči
Ob-2096/22
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in
11. člena Odloka o sofinanciranju Letnega programa
športa v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 102/20) Občina Škofljica objavlja
najavo javnega razpisa
za sofinanciranje Letnega programa športa
v Občini Škofljica za leto 2022
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov oziroma dejavnosti Letnega
programa športa v Občini Škofljica v letu 2022.
Sofinanciranje programov Letnega programa športa
v Občini Škofljica za leto 2022 obsega sofinanciranje
naslednjih programov:
– športni programi,
– športni objekti,
– razvojne dejavnosti v športu,
– organiziranost v športu,
– športne prireditve in promocija športa.
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Vse podrobnosti o javnem razpisu in razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dne 29. 4. 2022 dostopna na spletni strani Občine
Škofljica: www.skofljica.si.
Občina Škofljica
Št. 4300-2/2022

Ob-2120/22

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06,
Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11,
335/13, 307/15), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13,
107/20, 31/21) in 26. člena Odloka o načinu izvajanja
izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz
potnikov v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 47/19) Občina Brežice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne
gospodarske javne službe mestni linijski prevoz
potnikov v Občini Brežice
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
tel. 07/620-55-00, telefaks 07/49-90-052, obcina.brezice@brezice.si, www.brezice.si.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni
linijski prevoz potnikov v Občini Brežice.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za
izvajanje izbirne gospodarske javne službe, in sicer
mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice v skladu
z Odlokom o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne
službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice.
Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe niso sprejemljive.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska
pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo štirih
let z možnostjo podaljšanja za 1 leto. Pričetek izvajanja
storitev je 1. 11. 2022.
5. Način oddaje predmeta koncesije: predmet koncesije se odda po odprtem postopku z objavo v uradnem glasilu EU v skladu z določili Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, Uradni list RS,
št. 14/18, 69/19 – skl. US, Uradni list Evropske unije,
št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP, 80/20
– ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE,
15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP,
121/21, 10/22).
6. Ponudnik: kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa. Ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov. Ponudnik lahko v okviru prijave nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
7. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: pogoji,
ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ter zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni
dokumentaciji.
8. Merilo za izbor
Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba. Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo
v seštevku točk posameznih meril zbrala največje število točk:

– cena – največ 95 točk,
– varstvo in/ali oskrba invalidov – največ 5 točk.
V kolikor bosta dva ali več ponudnikov po točkovanju prejela enako število točk, bo izbran ponudnik, ki
je predložil nižjo ceno.
9. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo:
ponudniki morajo ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
10. Način zavarovanja resnosti ponudbe: naročnik
ne zahteva instrumenta zavarovanja resnosti predložene ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
11. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo, potrebno za izdelavo ponudbe, ponudniki brezplačno pridobijo na Portalu
javnih naročil (www.enarocanje.si).
12. Kraj in rok za predložitev prijav
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.
Rok za oddajo ponudb je 16. 5. 2022 do 12. ure.
13. Odpiranje ponudb, postopek izbire in odločitev
o oddaji
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 5. 2022 in se bo začelo
ob 14. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
Odločitev o oddaji javnega naročila bo predvidoma
izdana v roku 60 dni, ki prične teči naslednji dan po
javnem odpiranju ponudb, oziroma ne pozneje, kot je
določeno v tretjem odstavku 90. člena ZJN-3.
Naročnik bo odločitev objavil na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). Odločitev se šteje vročena vsem
ponudnikom z dnem objave na Portalu javnih naročil.
V skladu s četrtim odstavkom 27. člena Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu bo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe občinska uprava izdala izbranemu
ponudniku odločbo o podelitvi koncesije. Drugih udeležencev v upravnem postopku izdaje odločbe o podelitvi
koncesije ni. Upravna odločba bo izdana v roku 30 dni
po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.
14. Spremembe razpisne dokumentacije: vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije ter spremembe rokov bo naročnik objavljal izključno na Portalu
javnih naročil (www.enarocanje.si).
15. Vprašanja: ponudnik lahko v zvezi z razpisno
dokumentacijo predmetnega javnega naročila oziroma
pripravo ponudbe zahteva dodatna pojasnila do vključno 2. 5. 2022 do 12. ure, in sicer preko Portala javnih
naročil (www.enarocanje.si).
16. Odgovorne osebe za dajanje informacij: Vilma
Zupančič, Oddelek za investicije, občinsko premoženje
in javna naročila tel. 07/62-05-561, 041/944-460, e-mail:
vilma.zupancic@brezice.si
Občina Brežice
Št. 430-27/2022-2

Ob-2123/22

Na podlagi 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16 in 11/22), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21) in sklepa župana št. 430-27/2022-1 z dne 11. 4. 2022, Občina
Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih
šol v Občini Zagorje ob Savi v letu 2022
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v Občini Zagorje ob Savi v letu 2022, ki po vsebini vključujejo organizacijo in izvedbo šolskih in obšolskih dejavnosti, ki niso v celoti financirane iz sredstev proračuna
Republike Slovenije, proračuna občine, staršev učencev
ali iz drugih virov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javni razpis se lahko prijavijo osnovne šole, ki
izvajajo dodatne programe, ki so predmet razpisa in niso
financirani iz drugih občinskih razpisov, ter izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– prijavijo program, ki je predmet razpisa,
– imajo urejeno evidenco o izvajanju dodatnih programov in zagotovljene organizacijske, kadrovske in
prostorske pogoje za realizacijo prijavljenih programov,
– ne prijavljajo programov z enako vsebino na druge javne razpise Občine Zagorje ob Savi za sofinanciranje v letu 2022.
Programi, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, in so
že sofinancirani s strani Občine Zagorje ob Savi na drugi
osnovi, na tem razpisu ne morejo biti sofinancirani.
4. Kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje
programov dodatnih programov osnovnih šol: ocenjevanje in vrednotenje dodatnih programov osnovnih šol bo
izvedeno v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Višina razpisanih sredstev: višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v letu 2022, znaša 25.000,00 EUR.
6. Rok za porabo sredstev: vsi programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni do
31. 12. 2022.
7. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi
z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob
Savi www.zagorje.si. Prijava na razpis se vloži izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na naslovu Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za
družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (kontaktni osebi Blanka Šmit, tel. 03/56-55-730 ali elektronski naslov: blanka.smit@zagorje.si in Petra Mars, tel. 03/56-55-728 ali
elektronski naslov: petra.mars@zagorje.si).
9. Način prijave in rok za oddajo vlog: vlogo lahko
prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno
na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi. Prijava mora biti oddana v zaprti
kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte
mora biti razviden pripis »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol
v Občini Zagorje ob Savi v letu 2022«, na hrbtni strani
pa naveden naziv in naslov prijavitelja. Kot pravočasne
bodo upoštevane vloge, ki bodo na naslov naročnika
prispele do 10. 5. 2022 do 9. ure. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, jih ne bodo vložile upravičene osebe
ali bodo nepopolne tudi še po roku, določenem za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
10. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru: odpiranje
vlog ter ocenjevanje in vrednotenje dodatnih programov
osnovnih šol na podlagi podatkov iz vloge bo opravila
strokovna komisija, ki jo je imenoval župan. Odpiranje
vlog bo 10. 5. 2022 ob 10. uri in ne bo javno. O izidih
razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 7 dni po izteku
roka za prijavo na razpis. Z upravičenci, katerim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju
programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2022.
Občina Zagorje ob Savi
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Ob-2124/22
Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Velike
Lašče v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Velike
Lašče (Uradni list RS, št. 63/00, Uradno glasilo Občine
Velike Lašče, št. 1/10) objavlja
razpis
za podelitev priznanj
Občine Velike Lašče v letu 2022
Podelitev priznanja častni občan Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na ekonomskem, kulturnem,
znanstvenem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem,
športnem, naravovarstvenem in humanitarnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem izredno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Velike
Lašče.
Podelitev priznanj Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju kot spodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in pravne osebe oziroma organizacije.
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Velike
Lašče so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne
more predlagati za priznanje.
Predlog mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju;
– vrsto predlaganega priznanja občine;
– podatke o predlaganem prejemniku priznanja;
– obrazložitev k predlogu;
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.
Rok za oddajo predlogov je 16. maj 2022 do 10. ure.
Predloge je treba poslati na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripisom »za
komisijo za priznanja in odlikovanja«.
Občina Velike Lašče
Št. JR01/2022

Ob-2137/22

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, kot koncedent in Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo,
trgovina i putnička agencija, Geistlicha Emila 50, 51523
Baška, Republika Hrvaška, kot koncesionar, na podlagi
12. člena Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske
javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene otroke in učence s stalnim prebivališčem
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2020 in 2021 (ZIPRS2021, Uradni list RS, št. 75/19,
61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter
storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju
Mestne občine Celje za leto 2022 (22. redna seja MS
MOC, 12. 4. 2022), objavljata
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za izbor uporabnikov programa socialnih kolonij
v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška)
in pridobitev nepovratnih sredstev
za subvencioniranje storitev programa socialnih
in programa zdravstvenih kolonij za leto 2022
1. Pooblastilo za vodenje in odločanje v postopku
javnega razpisa: Mestna občina Celje je z javnim pooblastilom v skladu z 12. in 23. členom Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških
kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene otroke in
učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 25/13), pooblastila koncesionarja
Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, trgovina i putnička agencija,
Geistlicha Emila 50, 51523 Baška, Republika Hrvaška (v
nadaljevanju »Celeia d.o.o.«), za izvedbo in odločanje
v postopku predmetnega javnega razpisa.
2. Predmet javnega razpisa
Skladno s prejšnjo točko družba Celeia d.o.o. razpisuje:
A. izbor uporabnikov za program kolonij socialno
ogroženih predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program
socialnih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;
B. subvencioniranje programa socialnih kolonij, in
sicer:
i. so do polne subvencije oziroma do v celoti
brezplačnega programa upravičeni predšolski otroci in
učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji
razred otroškega dodatka),
ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene
programa) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega
53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred
otroškega dodatka).
C. izbor uporabnikov za program zdravstvenih kolonij predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem
v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program zdravstvenih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;
D. subvencioniranje programa zdravstvenih kolonij,
v trajanju 10 dni na en obrat, in sicer:
i. so do polne subvencije oziroma do v celoti
brezplačnega programa upravičeni predšolski otroci in
učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek

Opis
CENA NA DAN NA UPORABNIKA:
– Cena prenočišča – polni penzion
– Drugi stroški – pedagoško osebje
– Stroški prevoza na osebo
SKUPAJ
ŠTEVILO DNI BIVANJA
SKUPNA CENA IZVEDBE PROGRAMA NA UPORABNIKA
subvencioniranje s strani ZZZS
(Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Subvencioniranje s strani MOC (Mestne občine Celje)
– 100 % subvencija cene posameznega programa
Subvencioniranje s strani MOC
– 33 % subvencija cene posameznega programa
Sofinanciranje staršev, če MOC 100 % subvencionira ceno
Sofinanciranje staršev, če MOC 33 % subvencionira ceno
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na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji
razred otroškega dodatka);
ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene
programa) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega
53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred
otroškega dodatka).
3. Vsebina programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij
Program socialnih kolonij in program zdravstvenih
kolonij se bosta izvedla v Celjskem domu v Baški (otok
Krk, Hrvaška) v času med 30. junijem 2022 in 29. avgustom 2022.
Čas trajanja posamezne kolonije (socialne in zdravstvene) je 10 dni.
V okviru kolonije je za otroka/učenca zagotovljeno:
– prevoz na lokacijo kolonije in nazaj;
– prenočitev v več posteljnih sobah s skupnimi sanitarijami;
– štirje obroki prehrane dnevno (zajtrk, kosilo, večerja in popoldanska malica), neomejena količina čaja
ali soka, kosilo pred odhodom, sendvič in napitek ob
odhodu;
– športna in družbena animacija;
– 24-urno vzgojno varstvena oskrba;
– dnevna prisotnost višje medicinske sestre, v primeru nastopa večjih zdravstvenih problemov pa zagotovitev takojšnjega prevoza do bližnjih bolnišnic (Baška,
Krk, Reka) z reševalnim ali lastnim vozilom.
Posamezne socialne in zdravstvene kolonije se
bodo predvidoma izvajale v naslednjih terminih:
a) 30. 6.–10. 7. 2022;
b) 10. 7.–20. 7. 2022;
c) 20. 7.–30. 7. 2022;
d) 30. 7.–9. 8. 2022;
e) 9. 8.–19. 8. 2022;
f) 19. 8.–29. 8. 2022.
Kandidat lahko v svoji prijavi označi zaželeni termin
(priporočeno), pri čemer pa si koncesionar Celeia d.o.o.
pridržuje pravico, da zaradi prezasedenosti posameznega termina ali starostne strukture posamezne skupine
termina, kandidata razvrsti v drugi termin. V kolikor dodeljeni termin kandidatu ne bo ustrezal se lahko s koncesionarjem dogovori za drug termin, če je le-ta še prost ali pa
odstopi od prijave v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri.

Program socialnih ko- Program zdravstvenih
lonij v EUR
kolonij v EUR

46,00
10
460,00

46,00
10
460,00

0,00

283,30

460,00

176,70

151,80
0,00
308,20

58,31
0,00
118,39

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. Pogoji za prijavo
Prijava se odda na obrazcu, ki je priloga razpisa.
A. Na javni razpis, naveden pod točko 2. A se lahko
prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje
šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obiskujejo osnovno šolo;
– so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 53 % neto povprečne plače v RS (prvi do peti
razred otroškega dodatka).
Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.
Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma
učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivališče in datum rojstva,
– kopija odločbe o otroškem dodatku za tekoče
koledarsko leto 2022.
B. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje cene programa socialnih kolonij, navedenih pot
točko 2.B, lahko kandidirajo prijavitelji iz točke 2.A, ki so:
i. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni
do 100 % subvencije cene programa socialnih kolonij.
ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku,
ne presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in
peti razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do subvencije v višini 33 % cene programa socialnih
kolonij.
C. Na javni razpis, naveden pod točko 2.C se lahko
prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje
šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obiskujejo osnovno šolo;
– predložijo zdravnikovo potrdilo o zdravstveni indikaciji kandidata za udeležbo v programu zdravstvenih
kolonij.
Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.
Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma
učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivališče in datum rojstva,
– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandidata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij
(priloga obrazca).
D. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje storitev programa zdravstvenih kolonij, navedenih pod točko 2.D, lahko kandidirajo prijavitelji iz
točke 2.C, ki:
i. so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku,
ne presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do
tretji razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 100 % subvencije cene programa zdravstvenih
kolonij.
ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku,
ne presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in
peti razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do subvencije v višini 33 % cene programa socialnih
kolonij.
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Dokazilo:
– kopija odločbe o otroškem dodatku za tekoče
koledarsko leto 2022.
5. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za
subvencioniranje cene programov socialnih kolonij je
119.600,00, višina razpoložljivih sredstev, namenjenih
za subvencioniranje cene programov zdravstvenih kolonij je 12.369,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje, konto 200227.
Predvidena subvencija cene posameznega programa socialnih kolonij je 460,00 EUR, v kolikor gre za
subvencijo v višini 100 % cene, in 151,80 EUR, v kolikor
gre za subvencijo v višini 33 % cene.
Predvidena subvencija cene programa zdravstvenih kolonij je 176,70 EUR, v kolikor gre za subvencijo
v višini 100 % cene, in 58,31 EUR, v kolikor gre za subvencijo v višini 33 % cene.
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev po posameznem programu, se le ta lahko prerazporedijo. Na podlagi predloga razpisne komisije o prerazporeditvi odloči župan s sklepom.
6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo
na razpis za izbor uporabnikov programa socialnih in
programa zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški
(otok Krk, Hrvaška) ter pridobitev nepovratnih sredstev
za subvencioniranje storitev programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij za leto 2022,
– kopijo osebnega dokumenta otroka oziroma
učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivališče in datum rojstva,
– kopijo odločbe o otroškem dodatku za leto 2022,
v kolikor se kandidat prijavlja na izbor uporabnikov programa socialnih kolonij ali izbor kandidatov za subvencioniranje cene programa zdravstvenih kolonij,
– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandidata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij.
Prijava se lahko kadarkoli do izdaje sklepa o izboru
prekliče. Preklic prijave mora biti pisen.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih
straneh http://moc.celje.si/javna-narocila in http://www.
celeia.si. Za dodatne informacije je na voljo kontaktna
številka pisarne Celeia d.o.o. PE Celje: 03/492-58-86,
ali elektronski naslov: info@celeia.si.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti
na naslov: Celeia d.o.o, Poslovna enota Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga
na javni razpis za program socialnih in zdravstvenih kolonij za leto 2022«, do vključno 20. 5. 2022 (velja poštni
žig priporočene poštne pošiljke).
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo
zavržene.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 23. 5. 2022
v prostorih Celeia d.o.o. Poslovna enote Celje, Kosovelova ulica 14, Celje in ne bo javno. Vloge bo odprla
in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Pri odpiranju
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga
je popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni
v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo
bo razpisna komisija v roku 3 dni od odpiranja kandidate
pozvala, da vloge najkasneje do vključno 30. 5. 2022 dopolnijo. Dopolnitev se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti zadnji dan rok, to je 30. 5. 2022.
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Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je
določen v 7. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo zavržene.
Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz 4. točke, bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil
koncesionar Celeia d.o.o.
9. Merila za izbor kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali
pogoje za kandidiranje na razpisu več, kot je razpisanih sredstev, se bodo razpisana sredstva dodelila po
vrstnem redu popolnih vlog, predloženem zdravnikovem potrdilu o zdravstveni indikaciji kandidata in višini
povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku, pri čemer bodo
imeli prednost kandidati s predloženim zdravnikovim
potrdilom in nižjim zneskom povprečnega mesečnega
dohodka na osebo, do porabe sredstev za posamezen
program, določenih v 5. točki razpisa.
Popolna vloga za izbor oziroma upravičenosti do
subvencije je tista, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila
in je vložena na način, določen v 6. in 7. točki razpisa.
Kandidat bo v primeru nepopolne vloge pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 3 dni. Če bo kandidat pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo
štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku
ne bo odpravil, bo njegova vloga s sklepom zavržena.
10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom koncesionarja Celeia d.o.o., najkasneje v roku tridesetih dni
od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, se lahko pritoži na župana
Mestne občine Celje v osmih dneh od prejema sklepa.
Pritožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila pritožba vložena tisti dan,
ko je bila priporočena oddana na pošto.
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11. Seznami izbranih kandidatov in upravičencev
do subvencij
Na podlagi seznama popolnih vlog iz 8. točke bo
koncesionar Celeia d.o.o. pripravil sklepe o izboru, in
sicer bo v istem sklepu odločeno tako o upravičenosti do udeležbe v posameznem programu kot tudi do
upravičenosti do subvencioniranja cene posameznega
programa.
Ravno tako bo koncesionar pripravil tudi rezervno
listo, s katere bo črpal kandidate, ki so sicer oddali popolne vloge, vendar na podlagi 9. točke niso bili izbrani.
Te kandidate bo koncesionar v primeru odpovedi izbranega kandidata, obvestil o možnosti naknadnega izbora.
V kolikor bo kandidat soglašal z naknadnim izborom
bo izdan nov sklep o izboru, s katerim se bo nadomestil predhodni sklep o zavrnitvi vloge kandidata.
V primeru, da izbrani kandidat pravočasno, to je
najmanj 14 dni pred predvidenim odhodom, oziroma
v upravičenim primerih tudi v krajšem roku (npr. nenadna bolezen) ne obvesti družbe Celeia o odpovedi in
razlogih zanjo, ter v kolikor odpoved ne bo upravičena,
kandidat ne bo mogel kandidirati na javni razpis prihodnji dve leti.
Upravičeni razlogi za odpoved so:
– bolezen kandidata, ki se izkazuje z zdravniškim
potrdilom,
– smrt v ožji družini,
– višja sila (naravne katastrofe ipd.).
12. Izplačilo subvencije
Mestna občina Celje bo nepovratna sredstva subvencije izplačala koncesionarju skladno s Sklepom o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij
za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke
in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju
Mestne občine Celje za leto 2021 (22. seja MS MOC,
12. 4. 2022).
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Mestna občina Celje,
Celeia d.o.o.
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Javne dražbe
Št. PKO-355-P/22

Ob-2132/22

Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor zavoda mag. Radivoj Nardin, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18;
ZSPDSLS-1), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18) in v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi
Republike Slovenije, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin z ID znakom: del stavbe
2594-58-3 in ID znakom: del stavbe 2594-58-7
(Jadranska cesta 16E, 6280 Ankaran – Enota 1)
Javna dražba je objavljena na spletni strani
https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in v Uradnem listu RS.
Zainteresirani lahko prevzamejo celotno dokumentacijo razpisane javne dražbe (v nadaljevanju: razpisna
dokumentacija) na spletnih straneh Splošne bolnišnice
Izola: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/.
Zainteresirani lahko prošnje za dodatna pojasnila
v zvezi s postopkom javne dražbe pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sb-izola.si in nives.rener@sb-izola.si, s pripisom Javna dražba za prodajo
nepremičnin – Enota 1, do najkasneje (vključno) 3. 5.
2022. Na vprašanja, ki bodo prispela po izteku tega
roka, organizator ni dolžan odgovoriti. Odgovore na posredovana vprašanja bo organizator objavil na spletni
strani: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in bodo takoj po objavi postali zavezujoči
sestavni del razpisne dokumentacije.
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe
Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola,
Polje 40, 6310 Izola – upravljavec nepremičnine.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je stanovanjska enota s kletjo, ki se prodaja izključno kot celota (Enota 1) in jo sestavljata naslednji nepremičnini:
– del stavbe 3 v stavbi 58 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-58-3, klet v pritličju
(1. etaža), v izmeri 80,90 m2,
– del stavbe 7 v stavbi 58 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-58-7, stanovanje v 1.
nadstropju (2. etaža), v izmeri 54,80 m2,
obe v večstanovanjski stavbi na naslovu Jadranska
cesta 16E, Ankaran, z identifikacijsko številko stavbe
2594-58, stoječe na parceli 276 k.o. 2594 Ankaran.
Vsakokratnemu lastniku dela stavbe 2594-58-3 pripada solastninska pravica do deleža 361/2000-in na splošnih skupnih delih stavbe 2594-58, vsakokratnemu lastniku dela stavbe 2594-58-7 pa pripada solastninska pravica
do deleža 611/5000-in na splošnih skupnih delih stavbe
2594-58 ter solastninska pravica do deleža 1723/10000in na posebnem skupnem delu stavbe 2594-58-9.
Stanovanje del stavbe 2594-58-7 je v katastru stavb
pri GURS vpisan s površino 54,80 m2 in uporabno površino 54,80 m2. Izmerjena površina iz opravljene cenitve
je 57,70 m2. Stanovanje obsega: predprostor (6,70 m2),

hodnik (5,30 m2), sobo (15,00 m2), sobo (17,90 m2), kuhinjo (5,90 m2) in kopalnico (6,90 m2), v skupni površini
57,70 m2. Stanovanje je nezasedeno, v slabem stanju,
dotrajano in potrebne celovite obnove. V stanovanju
odpada omet, tudi s stropov, vidne so posledice zamakanja, posledično je potrebna tudi celovita sanacija
strešne konstrukcije.
Klet del stavbe 2594-58-3 je v katastru stavb pri
GURS vpisan s površino 80,9 m2 in enako uporabno površino. Iz opravljene cenitve izhaja, da klet obsega: hodnik (8,80 m2 + 8,50 m2 + 4,40 m2), sanitarije (3,40 m2) ter več namenskih prostorov (9,00 m2
+ 15,60 m2 +15,50 m2 + 15,30 m2), v skupni površini
80,50 m2. Prostor je popolnoma dotrajan in v slabem
stanju. Prostor ima svoj vhod na severozahodni stranici
stavbe, ki je popolnoma zaraščen in nezavarovan.
Stavba 2594-58 je bila zgrajena leta 1892, ima katastrski vpis in evidentirane 3 etaže ter 9 delov stavbe
(od tega 7 stanovanj), stoji na parceli 2594-276, ki v celoti predstavlja zemljišče pod stavbo in splošni skupni
del stavbe 2594-58.
Stavba nima določenega pripadajočega zemljišča.
Dostop do stavbe je fizično urejen, pravno formalno pa
stavba nima urejenega dostopa.
Evidentirana je prenova strehe v letu 2004, ki pa
je bila izvedena večinoma v sredinskem delu stavbe.
Severozahodni del stavbe, v katerem se nahajata dela
stavbe 2594-58-3 in 2594-58-7, je dotrajan in nebivalen oziroma funkcionalno neuporaben. Stavba ima več
vhodov. Stavba je priključena na vodovodno, električno,
telekomunikacijsko in kanalizacijsko omrežje. Priključki
v navedenih delih stavbe niso aktivni in potrebni obnove.
Enotnega ogrevanja stavba nima, posamezne stanovanjske enote se ogrevajo samostojno.
Iz potrdila o namenski rabi št. 35012-0098/2019(2)
z dne 19. 9. 2019 Občine Ankaran izhaja, da se zemljiška parcela 2594-276 nahaja v varovanem območju
kulturne dediščine.
Za nepremičnini del stavbe 2594-58-3 in 2594-58-7
je bila izdelana energetska izkaznica, ki je javno objavljena v registru stavb pri GURS. Energetski kazalniki so
razvidni iz energetske izkaznice. Glede na leto izgradnje
stavbe se lahko domneva, da ima stavba na podlagi
197. člena ZGO-1 v povezavi s 118. členom GZ pridobljeno uporabno dovoljenje, ki se izda na zahtevo strank.
Nepremičnini del stavbe 2594-58-3 in 2594-58-7 sta
zemljiškoknjižno urejeni in bremen prosti. Kot zemljiško
knjižni lastnik je v zemljiški knjigi pri obeh nepremičninah
vpisana Republika Slovenija do celote (do 1/1).
3. Izklicna vrednost in najnižji znesek višanja
Izklicna vrednost znaša za celotno Enoto 1 (stanovanje del stavbe 2594-58-7 in klet del stavbe 2594-58-3)
skupaj 89.350,00 EUR.
Od tega znaša ocenjena vrednost stanovanja del
stavbe 2594-58-7 47.715,00 EUR in ocenjena vrednost
kleti del stavbe 2594-58-3 41.635,00 EUR.
Na izklicano ceno najugodnejši dražitelj plača še
2 % davek na promet z nepremičninami ter nosi vse stroške, ki nastanejo državi ali upravljavcu v zvezi s tem postopkom prodaje nepremičnega premoženja po metodi
javne dražbe (cca stroški 5.200,00 EUR; točen znesek
stroškov bo znan ob končnem obračunu stroškov, tj. ob
sklenitvi prodajne pogodbe).
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Najnižji znesek višanja izklicne cene je
1.000,00 EUR.
4. Varščina
Varščina znaša 8.935,00 EUR.
Varščina mora biti vplačana najkasneje do 6. 5.
2022 na transakcijski računu Splošne bolnišnice Izola,
št. SI56 0110 0603 0277 118, sklic 200003-1, odprt pri
Upravi RS za javna plačila, z navedbo namena nakazila:
»Javna dražba za nepremičnino Enota 1«.
Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po zaključeni javni dražbi. Enako velja, če se javna dražba zaradi ustavitve postopka ne opravi.
Če izklicana vrednost ni dosežena, se postopek
javne dražbe zaključi kot neuspešen.
Upravljavec zadrži varščino:
– če se dražitelj ne udeleži javne dražbe,
– če se dražitelj udeleži javne dražbe, vendar ne
pristopi k dražbi (ne želi kupiti nepremičnine, niti po
izklicni ceni),
– če dražitelj v roku ne sklene prodajne pogodbe ali
ne plača kupnine.
5. Komisija, cenilec in izjava skladno s sedmim odstavkom 50. člena ZSPDSLS-1
Postopek javne dražbe bo izvedla komisija v sestavi:
– Tea Jelačič – predsednica
– Marko Markežič – član
– Veronika Kruljac – članica.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava
komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci
obveščeni.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno
vrednosti opravil ARKADA RE, Borut Bartol s.p. – Borut
Bartol, univ. dipl. ing. str., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu Republike
Slovenije.
Dražitelji morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije
in cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek
50. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena,
v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom
komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti,
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih
okoliščin na dan izvedbe javne dražbe spremeni, poda
komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo
v postopku ter najugodnejšem dražitelju, po prejemu
nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi
preostalih sodelujočih.
6. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Nepremičnini se prodajata po metodi javne dražbe.
Pred sklenitvijo pravnega posla bo moral organizator javne dražbe pridobiti še soglasje Sveta zavoda
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Splošne bolnišnice Izola ter soglasje pristojnega ministrstva za sklenitev pravnega posla na podlagi izvedene
javne dražbe.
Z najugodnejšim dražiteljem (dražiteljem, ki ponudi najvišjo ceno), se sklene pogodba v roku 15 dni po
končani javni dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne
sklene v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za
sklenitev pogodbe največ za 15 dni. V kolikor pogodba
ni sklenjena niti v podaljšanem roku, se varščina zadrži.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
vpisi v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe
ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere
površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzame obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti
v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun upravljavca Splošne bolnišnice Izola in s sklicem, ki bo naveden v pogodbi. Vplačana varščina se
všteje v kupnino. Upravljavec bo v petih delovnih dneh
po prejemu nakazila preostanka kupnine, nakazal celotno kupnino na posebni račun Ministrstva za zdravje, ki
bo naveden v pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni
plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem
zakonu, varščina pa se zadrži kot odškodnina.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.
8. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v prostorih Splošne bolnišnice Izola, na naslovu Polje 40, 6310 Izola, v sejni sobi
v 4. nadstropju, in sicer dne 17. 5. 2022, s pričetkom
ob 10. uri.
Če se javna dražba, zaradi izvajanja priporočil Vlade Republike Slovenije v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID-19, ne bo mogla izvesti, bo organizator
postopek ustavil in o tem pravočasno obvestil morebitne
prijavitelje.
9. Predkupna pravica: glede nepremičnin ne obstaja predkupna pravica.
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin ter bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
– imajo plačane vse davke in prispevke in
– v zadnjih šestih mesecih niso imele blokiranega
TRR.
Pri javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe
v smislu sedmega odstavka 50. člena ZSPDSLS-1.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
s priporočeno pošto oziroma dokumentacijo dostavijo
osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Javna
dražba Enota 1 – Ne odpiraj«, najkasneje do dne 6. 5.
2022 do 10. ure na naslov: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 40, 6310 Izola.
Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je
priloga 1 te objave,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelja
zastopa pooblaščenec,
– dokazilo o vplačani varščini,
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico) – za fizične osebe in s.p.-je,
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– potrdilo FURS iz katerega je razvidno, da ima
dražitelj plačane davke in druge prispevke, določene
z zakonom, ki ni starejše od 15 dni od dneva objave
javne dražbe (za fizične osebe, s.p. in pravne osebe) ter
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega TRR (za
pravne osebe).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani varščini,
tudi na dan javne dražbe.
Ob pristopu na javno dražbo morajo dražitelji oziroma tretje osebe predložiti veljaven osebni dokument, na
podlagi katerega jih je mogoče identificirati.
Če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži
tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisiji za izvedbo javne dražbe predložiti pisno pooblastilo
dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe,
se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je
prvi vplačal varščino.
Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en
ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj
en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.
11. Ogled in kontaktna oseba za podrobnejša pojasnila
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Nives Rener, univ. dipl. ekon.,
tel. 05/660-68-98, e-pošta: nives.rener@sb-izola.si.
Ogled predmeta prodaje bo organiziran izključno dne
21. 4. 2022 od 9. do 10. ure na kraju samem. Interesenti se
morajo na ogled obvezno predhodno prijaviti na zgoraj navedeni kontakt, vsaj en delovni dan pred datumom ogleda.
V primeru, da organizator ne bo prejel prijav za ogled, slednji ne bo izveden. Fotografiranje na ogledu ni dovoljeno.
12. Opozorilo: organizator, ali oseba, ki jo predstojnik upravljalca pooblasti, lahko do sklenitve pravnega
posla, postopek javne dražbe ustavi, brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka, vrnejo vplačane varščine brez obresti ter stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Splošna bolnišnica Izola
Ospedale generale Isola
Št. PKO-356-P/22

Ob-2133/22

Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor zavoda mag. Radivoj Nardin, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18;
ZSPDSLS-1), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18) in v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi
Republike Slovenije, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine z ID znakom:
del stavbe 2594-58-8
(Jadranska cesta 16E, 6280 Ankaran – Enota 2)
Javna dražba je objavljena na spletni strani
https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in v Uradnem listu RS.
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Zainteresirani lahko prevzamejo celotno dokumentacijo razpisane javne dražbe (v nadaljevanju: razpisna
dokumentacija) na spletnih straneh Splošne bolnišnice
Izola: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/.
Zainteresirani lahko prošnje za dodatna pojasnila
v zvezi s postopkom javne dražbe pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sb-izola.si in nives.rener@sb-izola.si, s pripisom Javna dražba za prodajo
nepremičnin – Enota 2, do najkasneje (vključno) 3. 5.
2022. Na vprašanja, ki bodo prispela po izteku tega
roka, organizator ni dolžan odgovoriti. Odgovore na posredovana vprašanja bo organizator objavil na spletni
strani: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in bodo takoj po objavi postali zavezujoči
sestavni del razpisne dokumentacije.
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe
Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola,
Polje 40, 6310 Izola – upravljavec nepremičnine.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je stanovanje – Enota 2:
– del stavbe 8 v stavbi 58 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-58-8, stanovanje v 2.
nadstropju (3. etaža), v izmeri 36,00 m2;
v večstanovanjski stavbi na naslovu Jadranska
cesta 16E, Ankaran, z identifikacijsko številko stavbe
2594-58, stoječe na parceli 276 k.o. 2594 Ankaran.
Vsakokratnemu lastniku dela stavbe 2594-58-8 pripada solastninska pravica do deleža 803/10000-in na
splošnih skupnih delih stavbe 2594-58 ter solastninska
pravica do deleža 283/2500-in na posebnem skupnem
delu stavbe 2594-58-9.
Stanovanje del stavbe 2594-58-8 je v katastru stavb
pri GURS vpisan s površino 36,0 m2 in uporabno površino 36,0 m2. Izmerjena površina iz opravljene cenitve za
stanovanje obsega: kuhinjo z jedilnico (13,70 m2), dnevno sobo (11,20 m2), sobo (8,00 m2), kopalnico (4,80 m2)
in stopnišče (4,20 m2), v skupni površini 41,90 m2 (brez
stopnišča 37,70 m2). Stanovanje je dobrem stanju, vzdrževano in urejeno, zasedeno z dolgoletnim najemnikom. V GURS je evidentirana obnova oken v letu 1997
in strehe v letu 2004 (dejansko le delna obnova). Po
navedbah najemnika je bilo stanovanje dejansko obnovljeno kasneje, in sicer: kompletna prenova kopalnice
vključno z zamenjavo odtokov v letu 2010, menjava
oken (PVC, dvoslojna zasteklitev) in vhodnih vrat (PVC)
v letu 2013, ter obnova strehe nad celotno 3. etažo v letu
2008. Prenovljene so tudi talne obloge v stanovanju (keramika v kuhinji, in parket v bivalnem in spalnem delu).
Ogrevanje in hlajenje stanovanja se izvaja z invertersko
klimatsko napravo, topla sanitarna voda se pripravlja
z električnim bojlerjem.
Stavba je bila zgrajena leta 1892, ima katastrski
vpis in evidentirane 3 etaže ter 9 delov stavbe (od tega
7 stanovanj), stoji na parceli 2594-276, ki v celoti predstavlja zemljišče pod stavbo in splošni skupni del stavbe
2594-58. Stavba nima določenega pripadajočega zemljišča. Dostop do stavbe je fizično urejen, pravno formalno
pa stavba nima urejenega dostopa.
Evidentirana je prenova strehe v letu 2004, ki pa
je bila izvedena večinoma v sredinskem delu stavbe, ki
je tudi splošno v najboljšem stanju, urejena je tudi fasada. Stavba ima več vhodov, pri čemer je glavni vhod
v stanovanjski del s severovzhodne strani. Stavba je
priključena na vodovodno, električno, telekomunikacijsko in kanalizacijsko omrežje, nima enotnega sistema
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ogrevanja. Priključki v navedenem delu stavbe, so potrebni obnove. Del stavbe nima ločenega odštevalnega
števca, priključek na električno omrežje je začasen, preko obstoječega voda SB Izola, ki bo na podlagi poziva
Elektro Primorske – Obnova dotrajanega električnega
priključka, št. 04567 z dne 22. 7. 2019, ob predaji nepremičnine kupcu ukinjen. Kupec bo moral sam poskrbeti
za ureditev novega električnega priključka za Enoto 2.
Iz potrdila o namenski rabi št. 35012-0098/2019(2)
z dne 19. 9. 2019 Občine Ankaran izhaja, da se zemljiška parcela 2594-276 nahaja v varovanem območju
kulturne dediščine.
Za nepremičnino del stavbe 2594-58-8 je bila izdelana energetska izkaznica, ki je javno objavljena v registru stavb pri GURS. Energetski kazalniki so razvidni
iz energetske izkaznice. Glede na leto izgradnje stavbe
se lahko domneva, da ima stavba na podlagi 197. člena
ZGO-1 v povezavi s 118. členom GZ pridobljeno uporabno dovoljenje, ki se izda na zahtevo strank.
Nepremičnina del stavbe 2594-58-8 je zemljiško
knjižno urejena in bremen prosta. Kot zemljiškoknjižni
lastnik je v zemljiški knjigi pri nepremičnini vpisana Republika Slovenija do celote (do 1/1).
3. Izklicna vrednost in najnižji znesek višanja
Izklicna vrednost za Enoto 2 – stanovanje del stavbe 2594-58-8 znaša 64.190,00 EUR.
Na izklicano ceno najugodnejši dražitelj plača še
2 % davek na promet z nepremičninami ter nosi vse stroške, ki nastanejo državi ali upravljavcu v zvezi s tem postopkom prodaje nepremičnega premoženja po metodi
javne dražbe (cca stroški 5.200,00 EUR; točen znesek
stroškov bo znan ob končnem obračunu stroškov, tj. ob
sklenitvi prodajne pogodbe).
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
1.000,00 EUR.
4. Varščina
Varščina znaša 6.419,00 EUR.
Varščina mora biti vplačana najkasneje do 6. 5.
2022 na transakcijski računu Splošne bolnišnice Izola,
št. SI56 0110 0603 0277 118, sklic 200003-2, odprt pri
Upravi RS za javna plačila, z navedbo namena nakazila:
»Javna dražba za nepremičnino Enota 2«.
Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po zaključeni javni dražbi. Enako velja, če se javna dražba zaradi ustavitve postopka ne opravi.
Če izklicana vrednost ni dosežena, se postopek
javne dražbe zaključi kot neuspešen.
Upravljavec zadrži varščino:
– če se dražitelj ne udeleži javne dražbe,
– če se dražitelj udeleži javne dražbe, vendar ne
pristopi k dražbi (ne želi kupiti nepremičnine, niti po
izklicni ceni),
– če dražitelj v roku ne sklene prodajne pogodbe ali
ne plača kupnine.
5. Komisija, cenilec in izjava skladno s sedmim odstavkom 50. člena ZSPDSLS-1
Postopek javne dražbe bo izvedla komisija v sestavi:
– Tea Jelačič – predsednica
– Marko Markežič – član
– Veronika Kruljac – članica.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava
komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci
obveščeni.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno
vrednosti opravil ARKADA RE, Borut Bartol s.p. – Borut
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Bartol, univ. dipl. ing. str., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu Republike
Slovenije.
Dražitelji morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije
in cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek
50. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena,
v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom
komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti,
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih
okoliščin na dan izvedbe javne dražbe spremeni, poda
komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo
v postopku ter najugodnejšem dražitelju, po prejemu
nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi
preostalih sodelujočih.
6. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Nepremičnina se prodaja po metodi javne dražbe.
Pred sklenitvijo pravnega posla bo moral organizator javne dražbe pridobiti še soglasje Sveta zavoda
Splošne bolnišnice Izola, soglasje pristojnega ministrstva za sklenitev pravnega posla na podlagi izvedene
javne dražbe ter izjavo predkupnega upravičenca o ne
uveljavljanju predkupne pravice.
Z najugodnejšim dražiteljem (dražiteljem, ki ponudi najvišjo ceno), se sklene pogodba v roku 15 dni po
končani javni dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne
sklene v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za
sklenitev pogodbe največ za 15 dni. V kolikor pogodba
ni sklenjena niti v podaljšanem roku, se varščina zadrži.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
vpisi v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe
ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere
površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzame obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti
v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun upravljavca Splošne bolnišnice Izola in s sklicem, ki bo naveden v pogodbi. Vplačana varščina se
všteje v kupnino. Upravljavec bo v petih delovnih dneh
po prejemu nakazila preostanka kupnine, nakazal celotno kupnino na posebni račun Ministrstva za zdravje, ki
bo naveden v pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni
plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem
zakonu, varščina pa se zadrži kot odškodnina.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.
8. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v prostorih Splošne bolnišnice Izola, na naslovu Polje 40, 6310 Izola, v sejni sobi
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v 4. nadstropju, in sicer dne 13. 5. 2022, s pričetkom
ob 10. uri.
Če se javna dražba, zaradi izvajanja priporočil Vlade Republike Slovenije v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID-19, ne bo mogla izvesti, bo organizator
postopek ustavil in o tem pravočasno obvestil morebitne
prijavitelje.
9. Predkupna pravica in vlaganja
Glede nepremičnine obstaja zakonita predkupna pravica najemnika stanovanja, na podlagi določb
176. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1). Najemnik
ima predkupno pravico kot najemnik-prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za nedoločen čas. Najemnik ima veljavno najemno
pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas.
Z nakupom nepremičnine najemna pogodba ne
preneha, novi lastnik vstopi v pravni položaj najemodajalca, skladno z 107. členom Stanovanjskega zakona
(SZ-1).
V delu stavbe 2594-58-8 je najemnik izvedel vlaganja, ki predstavljajo obsežna nujna investicijsko vzdrževalna dela. Navedena vlaganja so na podlagi cenitve, ki
jo je izdelal Salko Pivać, univ. dipl. inž. arh., cenilec in
izvedenec gradbene stroke z dne 29. 7. 2021, ocenjena
na 31.964,96 EUR.
Najemnik ima ob izselitvi iz stanovanja pravico do
povrnitve neamortiziranega dela koristnih in potrebnih
vlaganj v stanovanje, skladno z 98. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1).
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin ter bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
– imajo plačane vse davke in prispevke in
– v zadnjih šestih mesecih niso imele blokiranega
TRR.
Pri javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe
v smislu sedmega odstavka 50. člena ZSPDSLS-1.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
s priporočeno pošto oziroma dokumentacijo dostavijo
osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Javna
dražba Enota 2 – Ne odpiraj«, najkasneje do dne 6. 5.
2022 do 10. ure na naslov: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 40, 6310 Izola.
Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je
priloga 1 te objave,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelja
zastopa pooblaščenec,
– dokazilo o vplačani varščini,
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico) – za fizične osebe in s.p.-je,
– potrdilo FURS iz katerega je razvidno, da ima
dražitelj plačane davke in druge prispevke, določene
z zakonom, ki ni starejše od 15 dni od dneva objave
javne dražbe (za fizične osebe, s.p. in pravne osebe) ter
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega TRR (za
pravne osebe).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani varščini,
tudi na dan javne dražbe.
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Ob pristopu na javno dražbo morajo dražitelji oziroma tretje osebe predložiti veljaven osebni dokument, na
podlagi katerega jih je mogoče identificirati.
Če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži
tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisiji za izvedbo javne dražbe predložiti pisno pooblastilo
dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe,
se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je
prvi vplačal varščino.
Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en
ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj
en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.
11. Ogled in kontaktna oseba za podrobnejša pojasnila
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Nives Rener, univ. dipl. ekon.,
tel. 05/660-68-98, e-pošta: nives.rener@sb-izola.si.
Ogled predmeta prodaje bo organiziran izključno
dne 21. 4. 2022 od 10. do 11. ure na kraju samem. Interesenti se morajo na ogled obvezno predhodno prijaviti
na zgoraj navedeni kontakt, vsaj en delovni dan pred
datumom ogleda. V primeru, da organizator ne bo prejel
prijav za ogled, slednji ne bo izveden. Fotografiranje na
ogledu ni dovoljeno.
12. Opozorilo: organizator, ali oseba, ki jo predstojnik upravljalca pooblasti, lahko do sklenitve pravnega
posla, postopek javne dražbe ustavi, brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka, vrnejo vplačane varščine brez obresti ter stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Splošna bolnišnica Izola
Ospedale generale Isola
Št. PKO-357-P/22

Ob-2134/22

Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor zavoda mag. Radivoj Nardin, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18;
ZSPDSLS-1), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18) in v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi
Republike Slovenije, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine z ID znakom:
del stavbe 2594-65-5
(Jadranska cesta 11A, 6280 Ankaran – Enota 3)
Javna dražba je objavljena na spletni strani
https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in v Uradnem listu RS.
Zainteresirani lahko prevzamejo celotno dokumentacijo razpisane javne dražbe (v nadaljevanju: razpisna
dokumentacija) na spletnih straneh Splošne bolnišnice
Izola: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/.
Zainteresirani lahko prošnje za dodatna pojasnila
v zvezi s postopkom javne dražbe pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sb-izola.si in nives.rener@sb-izola.si, s pripisom Javna dražba za prodajo
nepremičnin – Enota 3, do najkasneje (vključno) 3. 5.
2022. Na vprašanja, ki bodo prispela po izteku tega
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roka, organizator ni dolžan odgovoriti. Odgovore na posredovana vprašanja bo organizator objavil na spletni
strani: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in bodo takoj po objavi postali zavezujoči
sestavni del razpisne dokumentacije.
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe
Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola,
Polje 40, 6310 Izola – upravljavec nepremičnine.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je klet – Enota 3:
– del stavbe 5 v stavbi 65 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-65-5, klet v pritličju
(1. etaža), v dejanski izmeri 41,00 m2;
v večstanovanjski stavbi na naslovu Jadranska
cesta 11A, Ankaran, z identifikacijsko številko stavbe
2594-65, stoječe na parceli 284/2 k.o. 2594 Ankaran.
Vsakokratnemu lastniku dela stavbe 2594-65-5 pripada solastninska pravica na splošnih skupnih delih
stavbe 2594-65 do nedoločenega deleža.
Klet del stavbe 2594-65-5 je v katastru stavb pri
GURS vpisan s površino 20,5 m2 in uporabno površino
20,50 m2. Izmerjena površina iz opravljene cenitve obsega 41,5 m2. Kletni prostor se nahaja v pritlični etaži,
v skrajnem južnem delu stavbe, sestavljen je iz dveh
prostorov, vsakim s svojim vhodom. Iz opravljene cenitve izhaja, da obsega prostor A 20,00 m2 (shramba
in utility) ter prostor B 21,50 m2 (WC – 2,4 m2; shramba
– 0,9 m2, hodnik – 0,9 m2, shramba – 17,20 m2). Kletni
prostor je v uporabi na podlagi soglasja upravljavca
z dne 19. 4. 1994. Fizično stanje prostora je povprečno oziroma skladno z njegovo rabo (pomožni prostor).
Talne obloge so različne (keramika, PVC, drugo), slikopleskarsko stanje je slabo, predvsem v prostoru B, kjer
omet vidno odstopa. Prostor ni namenjen bivanju. Od
leta 1994 se prostori uporabljajo kot pomožni prostori
dela stavbe 2 – stanovanje ID znak 2594-65-2. S soglasjem upravljalca z dne 19. 4. 1994 je v predmetnem
prostoru urejena kurilnica in razvod centralnega ogrevanja – v delu prostora A je inštalirana cisterna za olje,
v delu B pa kotel s priklopom na dimnik – oboje služi kot
vir ogrevanja stanovanja št. 2, ki je v lasti fizične osebe.
V delu B se nahaja tudi WC in manjša shramba, v prostoru je tudi vodovodni priključek.
Stavba je bila zgrajena leta 1910, ima katastrski
vpis in evidentirani 2 etaži ter 5 delov stavbe (od tega
3 stanovanja), stoji na parceli 2594-284/2, ki v celoti predstavlja zemljišče pod stavbo in splošni skupni
del stavbe 2594-65. Stavba nima definiranega pripadajočega zemljišča. Dostop do stavbe poteka preko
parcel 2594-843/2 in 2594-291, obeh v lasti Republike
Slovenije, pravno formalno pa stavba nima urejenega
dostopa in dovoza.
Evidentirana je prenova strehe v letu 2002. Sanirana in urejena je tudi fasada na vzhodnem in južnem delu
stavbe (delno tudi sever), na zahodnem delu, kjer je tudi
vhod v klet, pa je fasada prvotna, dotrajana.
Stavba je priključena na vodovodno, električno, telekomunikacijsko in kanalizacijsko omrežje. Priključek
na električno omrežje je začasen, preko obstoječega
voda SB Izola, ki bo na podlagi poziva Elektro Primorske
– Obnova dotrajanega električnega priključka, št. 04567
z dne 22. 7. 2019, ob predaji nepremičnine kupcu ukinjen. Kupec bo moral sam poskrbeti za ureditev novega
električnega priključka Za Enoto 3.
Iz potrdila o namenski rabi št. 35012-0098/2019(2)
z dne 19. 9. 2019 Občine Ankaran izhaja, da se zemlji-
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ška parcela 2594-284/2 nahaja v varovanem območju
kulturne dediščine.
Za nepremičnino del stavbe 2594-65-5 je bila izdelana energetska izkaznica, ki je javno objavljena v registru stavb pri GURS. Energetski kazalniki so razvidni
iz energetske izkaznice. Glede na leto izgradnje stavbe
se lahko domneva, da ima stavba na podlagi 197. člena
ZGO-1 v povezavi s 118. členom GZ pridobljeno uporabno dovoljenje, ki se izda na zahtevo strank.
Nepremičnina del stavbe 2594-65-5 je bremen prosta. Kot zemljiškoknjižni lastnik je pri nepremičnini vpisan upravljavec Splošna bolnišnica Izola do celote (1/1).
3. Izklicna vrednost in najnižji znesek višanja
Izklicna vrednost za Enota 3 – klet del stavbe
2594-65-5 znaša 25.380,00 EUR.
Izklicna cena obsega golo nepremičnino, brez sistema centralnega ogrevanja, ki se nahaja v predmetni
nepremičnini in ni v lasti lastnika nepremičnine.
Na izklicano ceno najugodnejši dražitelj plača še
2 % davek na promet z nepremičninami ter nosi vse stroške, ki nastanejo državi ali upravljavcu v zvezi s tem postopkom prodaje nepremičnega premoženja po metodi
javne dražbe (cca stroški 3.800,00 EUR; točen znesek
stroškov bo znan ob končnem obračunu stroškov, tj. ob
sklenitvi prodajne pogodbe).
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
1.000,00 EUR.
4. Varščina
Varščina znaša 2.538,00 EUR.
Varščina mora biti vplačana najkasneje do 6. 5.
2022 na transakcijski računu Splošne bolnišnice Izola,
št. SI56 0110 0603 0277 118, sklic 200003-3, odprt pri
Upravi RS za javna plačila, z navedbo namena nakazila:
»Javna dražba za nepremičnino Enota 3«.
Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po zaključeni javni dražbi. Enako velja, če se javna dražba zaradi ustavitve postopka ne opravi.
Če izklicana vrednost ni dosežena, se postopek
javne dražbe zaključi kot neuspešen.
Upravljavec zadrži varščino:
– če se dražitelj ne udeleži javne dražbe,
– če se dražitelj udeleži javne dražbe, vendar ne
pristopi k dražbi (ne želi kupiti nepremičnine, niti po
izklicni ceni),
– če dražitelj v roku ne sklene prodajne pogodbe ali
ne plača kupnine.
5. Komisija, cenilec in izjava skladno s sedmim odstavkom 50. člena ZSPDSLS-1
Postopek javne dražbe bo izvedla komisija v sestavi:
– Tea Jelačič – predsednica
– Marko Markežič – član
– Veronika Kruljac – članica.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava
komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci
obveščeni.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno
vrednosti opravil ARKADA RE, Borut Bartol s.p. – Borut
Bartol, univ. dipl. ing. str., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu Republike
Slovenije.
Dražitelji morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije
in cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek
50. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena,
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v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom
komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti,
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih
okoliščin na dan izvedbe javne dražbe spremeni, poda
komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo
v postopku ter najugodnejšem dražitelju, po prejemu
nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi
preostalih sodelujočih.
6. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Nepremičnina se prodaja po metodi javne dražbe.
Pred sklenitvijo pravnega posla bo moral organizator javne dražbe pridobiti še soglasje Sveta zavoda
Splošne bolnišnice Izola, soglasje pristojnega ministrstva za sklenitev pravnega posla na podlagi izvedene
javne dražbe ter izjave predkupnih upravičencev o ne
uveljavljanju predkupne pravice.
Z najugodnejšim dražiteljem (dražiteljem, ki ponudi najvišjo ceno), se sklene pogodba v roku 15 dni po
končani javni dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne
sklene v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za
sklenitev pogodbe največ za 15 dni. V kolikor pogodba
ni sklenjena niti v podaljšanem roku, se varščina zadrži.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve
podpisov, vpisi v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe
ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere
površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzame obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti
v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun upravljavca Splošne bolnišnice Izola in s sklicem, ki bo naveden v pogodbi. Vplačana varščina se
všteje v kupnino. Upravljavec bo v petih delovnih dneh
po prejemu nakazila preostanka kupnine, nakazal celotno kupnino na posebni račun Ministrstva za zdravje, ki
bo naveden v pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni
plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem
zakonu, varščina pa se zadrži kot odškodnina.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.
8. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v prostorih Splošne bolnišnice Izola, na naslovu Polje 40, 6310 Izola, v sejni sobi
v 4. nadstropju, in sicer dne 16. 5. 2022, s pričetkom
ob 10. uri.
Če se javna dražba, zaradi izvajanja priporočil Vlade Republike Slovenije v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID-19, ne bo mogla izvesti, bo organizator
postopek ustavil in o tem pravočasno obvestil morebitne
prijavitelje.
9. Predkupna pravica in vlaganja
Glede nepremičnine obstaja zakonita predkupna
pravica etažnih lastnikov posameznih delov stavbe
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2594-65, Jadranska cesta 11A, Ankaran, na podlagi
določb 124. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ).
Nepremičnina je na podlagi soglasja upravljavca z dne
19. 4. 1994 v dolgotrajni uporabi s strani lastnice posameznega dela stavbe 2594-65-2.
V delu stavbe 2594-65-5 je lastnica dela stavbe
2594-65-2, na podlagi soglasja upravljavca izvedla vlaganja, ki predstavljajo obsežna nujna investicijsko vzdrževalna dela. Navedena vlaganja so na podlagi cenitve,
ki jo je izdelal Salko Pivać, univ. dipl. inž. arh., cenilec in
izvedenec gradbene stroke z dne 29. 7. 2021, ocenjena
na 7.554,14 EUR.
Razmerje med lastnikom nepremičnine in dejanskim uporabnikom nepremičnine, ki je predmet javne
dražbe, ni pravno formalno urejeno. Prodajalec bo uporabnika obvestil o uspešnosti javne dražbe in o datumu
primopredaje nepremičnine, za nadaljnje urejanje razmerij z uporabnikom, pa bo pristojen novi kupec.
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin ter bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
– imajo plačane vse davke in prispevke in
– v zadnjih šestih mesecih niso imele blokiranega
TRR.
Pri javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe
v smislu sedmega odstavka 50. člena ZSPDSLS-1.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
s priporočeno pošto oziroma dokumentacijo dostavijo
osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Javna
dražba Enota 3 – Ne odpiraj«, najkasneje do dne 6. 5.
2022 do 10. ure na naslov: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 40, 6310 Izola.
Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je
priloga 1 te objave,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelja
zastopa pooblaščenec,
– dokazilo o vplačani varščini,
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico) – za fizične osebe in s.p.-je,
– Potrdilo FURS iz katerega je razvidno, da ima
dražitelj plačane davke in druge prispevke, določene
z zakonom, ki ni starejše od 15 dni od dneva objave
javne dražbe (za fizične osebe, s.p. in pravne osebe) ter
– Potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega TRR (za
pravne osebe).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani varščini,
tudi na dan javne dražbe.
Ob pristopu na javno dražbo morajo dražitelji oziroma tretje osebe predložiti veljaven osebni dokument, na
podlagi katerega jih je mogoče identificirati.
Če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži
tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisiji za izvedbo javne dražbe predložiti pisno pooblastilo
dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe,
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se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je
prvi vplačal varščino.
Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en
ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj
en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.
11. Ogled in kontaktna oseba za podrobnejša pojasnila
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Nives Rener, univ. dipl. ekon.,
tel. 05/660-68-98, e-pošta: nives.rener@sb-izola.si
Ogled predmeta prodaje bo organiziran izključno
dne 21. 4. 2022 od 11. do 12. ure na kraju samem. Interesenti se morajo na ogled obvezno predhodno prijaviti
na zgoraj navedeni kontakt, vsaj en delovni dan pred
datumom ogleda. V primeru, da organizator ne bo prejel
prijav za ogled, slednji ne bo izveden. Fotografiranje na
ogledu ni dovoljeno.
12. Opozorilo: organizator ali oseba, ki jo predstojnik upravljalca pooblasti, lahko do sklenitve pravnega
posla, postopek javne dražbe ustavi, brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka, vrnejo vplačane varščine brez obresti ter stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Splošna bolnišnica Izola
Ospedale generale Isola
Št. PKO-358-P/22

Ob-2135/22

Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor zavoda mag. Radivoj Nardin, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18;
ZSPDSLS-1), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18) in v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi
Republike Slovenije, objavlja
namero
za prodajo solastniškega deleža do 19/25 –
in nepremičnine z ID znakom:
del stavbe 2594-66-38 (Jadranska cesta 11,
6280 Ankaran – Enota 4),
po metodi neposredne pogodbe
Namera za prodajo solastniškega deleža je objavljena na spletni strani https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in v Uradnem listu RS.
Zainteresirani lahko prevzamejo celotno dokumentacijo namere za prodajo solastniškega deleža (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na spletnih straneh
Splošne bolnišnice Izola: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/.
Zainteresirani lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi s postopkom namere za prodajo solastniškega deleža pošljejo po elektronski pošti na naslov:
info@sb-izola.si in nives.rener@sb-izola.si, s pripisom
»Namera za prodajo solastniškega deleža – Enota 4,
do najkasneje (vključno) 3. 5. 2022. Na vprašanja, ki
bodo prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti. Odgovore na posredovana vprašanja
bo organizator objavil na spletni strani: https://www.
sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in bodo
takoj po objavi postali zavezujoči sestavni del razpisne
dokumentacije.
1. Naziv in sedež organizatorja prodaje nepremičnine po metodi neposredne pogodbe
Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola,
Polje 40, 6310 Izola – upravljavec nepremičnine.

Lastnik deleža nepremičnine je Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje nepremičnine po metodi neposredne pogodbe je Enota 4:
– solastniški delež do 19/25-in dela stavbe 38
v stavbi 66 katastrska občina 2594 Ankaran, ID znak: del
stavbe 2594-66-38, stanovanje v 2. nadstropju (5. etaži),
v izmeri 22,5 m2;
v večstanovanjski stavbi na naslovu Jadranska cesta 11,
Ankaran, z identifikacijsko številko stavbe 2594-66, stoječe na parceli 284/3 k. o. 2594 Ankaran.
Vsakokratnemu lastniku dela stavbe 2594-66-38
pripada solastninska pravica na splošnih skupnih delih
stavbe 2594-66 v nedoločenem deležu.
Del stavbe 2594-66-38 je v katastru stavb pri GURS
vpisan s površino 22,5 m2 in uporabno površino 22,5 m2.
Iz opravljene cenitve izhaja, da obsega delež 76/100in oziroma 19/25-in dela stavbe 2594-66-38, v naravi
– soba s souporabo kopalnice: sobo (9,6 m2), hodnik
(3,2 m2), tehnični prostor (1,4 m2) in souporabo kopalnice (1/2-ica od 5,6 m2), v skupni približni površini 17,0 m2
(17,2 m2 od 22,5 m2). Soba ima samostojen vhod iz skupnega hodnika in je neposredno povezana s kopalnico,
ki je v souporabi z lastnikom dela stavbe št. 36. Soba je
urejena, v solidnem stanju in zasedena z najemnikom.
Soba ima centralno ogrevanje, energent je olje, cisterna
je nameščena v tehničnem prostoru (peč v sosednjem
prostoru, ki ni predmet prodaje), kjer so še strojne inštalacije in električni bojler za pripravo tople vode. Kopalnica je bila prenovljena leta 2004 in je v dobrem stanju.
V istem letu je bila izvedena tudi prenova hodnika, zamenjano je bilo okno v tehničnem prostoru in kopalnici.
Stavba je bila zgrajena leta 1910, ima katastrski
vpis in evidentiranih 5 etaž ter 15 delov stavbe (od
tega 8 stanovanj), stoji na parceli 2594-284/3, ki v celoti predstavlja zemljišče pod stavbo in splošni skupni
del stavbe 2594-66. Stavba nima definiranega pripadajočega zemljišča. Dostop in dovoz do stavbe poteka
preko parcele 843/2 k. o. Ankaran, ki je v lasti Republike
Slovenije, pravno formalno pa stavba nima urejenega
dostopa in dovoza.
Splošno stanje stavbe je zelo slabo, razen severnega dela, v katerem so stanovanjske enote v lasti fizičnih oseb. Večina zunanjega in notranjega stavbnega
pohištva je dotrajana in potrebna zamenjave. Stavba
ima več vhodov, pri čemer je glavni vhod v stanovanjski
del z vzhodne strani. Stavba je priključena na vodovodno, električno, telekomunikacijsko in kanalizacijsko
omrežje, nima enotnega sistema ogrevanja. Posamezne
stanovanjske enote se ogrevajo ločeno, nestanovanjski
deli so brez ogrevanja. Posamezne stanovanjske enote
v stavbi imajo ločene (odštevalne) števce za elektriko.
Priključek na električno omrežje je začasen, preko obstoječega voda SB Izola, ki bo na podlagi poziva Elektro
Primorske – Obnova dotrajanega električnega priključka, št. 04567 z dne 22. 7. 2019, ob predaji nepremičnine
kupcu ukinjen. Kupec bo moral sam poskrbeti za ureditev novega električnega priključka za Enoto 4.
Iz potrdila o namenski rabi št. 35012-0098/2019(2)
z dne 19. 9. 2019 Občine Ankaran izhaja, da se zemljiška parcela 2594-276 nahaja v varovanem območju
kulturne dediščine.
Za nepremičnino del stavbe 2594-66-38 je bila izdelana energetska izkaznica, ki je javno objavljena v registru stavb pri GURS. Energetski kazalniki so razvidni
iz energetske izkaznice. Glede na leto izgradnje stavbe
se lahko domneva, da ima stavba na podlagi 197. člena
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ZGO-1 v povezavi s 118. členom GZ pridobljeno uporabno dovoljenje, ki se izda na zahtevo strank.
Nepremičnina del stavbe 2594-66-38 je bremen
prosta, v zemljiški knjigi je kot solastnik do deleža 19/25in vpisan upravljavec Splošna bolnišnica Izola. Preostali solastniški delež do 6/25-in je v lasti Radovanke
Davidović.
3. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Prodaja nepremičnine po metodi neposredne pogodbe.
Pred sklenitvijo pogodbe bo moral organizator
prodaje nepremičnine po metodi neposredne pogodbe
pridobiti še soglasje Sveta zavoda Splošne bolnišnice
Izola ter soglasje pristojnega ministrstva za sklenitev
pravnega posla na podlagi izvedene metode neposredne pogodbe.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja postopka prodaje. V kolikor pogodba
ni sklenjena v danem roku lahko organizator odstopi od
sklenitve posla.
4. Najnižja ponudbena cena
Ponudbena cena za solastniški delež do 19/25-in
nepremičnine z ID znakom 2594-66-38 mora biti najmanj 19.670,00 EUR.
Najugodnejši ponudnik plača na ponujeno ceno še
2 % davek na promet nepremičnin ter nosi vse stroške,
ki nastanejo državi ali upravljavcu v zvezi s tem postopkom prodaje nepremičnega premoženja po metodi
neposredne pogodbe (cca stroški 3.400,00 EUR; točen
znesek stroškov bo znan ob končnem obračunu stroškov, tj. ob sklenitvi prodajne pogodbe).
5. Rok za prejem ponudbe in vsebina ponudbe
Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki
v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin ter izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo plačane vse davke in prispevke in
– v zadnjih šestih mesecih niso imele blokiranega
TRR.
Ponudba se odda na obrazcu z vsebino iz priloge
1 te objave.
Ponudnik mora najkasneje do dne 6. 5. 2022 do
10. ure s priporočeno pošiljko na naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, z nazivom zadeve
»ponudba za nakup nepremičnine Enota 4 – Ne odpiraj«
poslati ali dostaviti osebno v zaprti pisemski ovojnici:
– izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec, ki je
priloga 1 te objave,
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico) – velja za fizične osebe in s.p.-je,
– potrdilo FURS iz katerega je razvidno, da ima
ponudnik plačane davke in druge prispevke, določene
z zakonom, ki ni starejše od 15 dni od dneva objave
prodaje nepremičnine po metodi neposredne pogodbe
(za fizične osebe, s.p. in pravne osebe),
– potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred prodajo nepremičnine po metodi neposredne
pogodbe ni imel blokiranega TRR (za pravne osebe).
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov, ki ga navedejo
v ponudbi, najkasneje 7 dni po zaključenem odpiranju
ponudb.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun upravljavca Splošne bolnišnice Izola in s sklicem, ki bo naveden v pogodbi. Upravljavec bo v petih
delovnih dneh po prejemu nakazila preostanka kupnine,
nakazal celotno kupnino na posebni račun Ministrstva za
zdravje, ki bo naveden v pogodbi.
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Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.
7. Pogajanja o ceni in o drugih pogojih ter sklenitev
pogodbe
V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba,
bodo izvedena dodatna pisna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo
ponudil najvišjo odkupno ceno.
Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za
izmero površine, niti za njen namen uporabe. Kupec
sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.
Pred sklenitvijo pravnega posla bo moral upravljavec pridobiti še soglasje Sveta zavoda Splošne bolnišnice Izola, soglasje pristojnega ministrstva za sklenitev pravnega posla ter izjavo predkupnega upravičenca
o ne uveljavljanju predkupne pravice.
8. Predkupna pravica in vlaganja
Glede nepremičnine obstaja zakonita predkupna
pravica solastnice stanovanja Radovanke Davidović na
podlagi tretjega odstavka 66. člena Stvarnopravnega
zakonika (SPZ).
Solastnica Radovanka Davidović ima delež do
19/25-in na nepremičnini, ki je predmet prodaje po tej
nameri, v posesti kot najemnica, na podlagi veljavne
najemne pogodbe, sklenjene za nedoločen čas.
Z nakupom solastniškega deleža na nepremičnini
najemna pogodba za solastninski delež do 19/25-in na
nepremičnini ne preneha, novi lastnik vstopi v pravni
položaj najemodajalca.
V delu stavbe 2594-66-38 je najemnica izvedla vlaganja, ki predstavljajo obsežna nujna investicijsko vzdrževalna dela. Navedena vlaganja so na podlagi cenitve,
ki jo je izdelal Salko Pivać, univ. dipl. inž. arh., cenilec in
izvedenec gradbene stroke z dne 29. 7. 2021, ocenjena
na 10.396,63 EUR.
Najemnica ima ob izselitvi iz stanovanja pravico do
povrnitve neamortiziranega dela koristnih in potrebnih
vlaganj v stanovanje, skladno z 98. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1).
9. Ogled in kontaktna oseba za podrobnejša pojasnila
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje po metodi neposredne pogodbe se obrnite na Nives
Rener, univ. dipl. ekon., tel. 05/660-68-98, e-pošta: nives.rener@sb-izola.si.
Ogled predmeta prodaje bo organiziran izključno
dne 22. 4. 2022 od 9. do 10. ure na kraju samem. Interesenti se morajo na ogled obvezno predhodno prijaviti
na zgoraj navedeni kontakt, vsaj en delovni dan pred
datumom ogleda. V primeru, da organizator ne bo prejel
prijav za ogled, slednji ne bo izveden. Fotografiranje na
ogledu ni dovoljeno.
10. Opozorilo: organizator ali oseba, ki jo predstojnik upravljalca pooblasti, lahko do sklenitve pravnega
posla, postopek neposredne pogodbe ustavi, brez odškodninske odgovornosti.
Splošna bolnišnica Izola
Ospedale generale Isola
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Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor zavoda mag. Radivoj Nardin, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18;
ZSPDSLS-1), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18) in v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi
Republike Slovenije, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin z ID znakom:
del stavbe 2594-66-4, 2594-66-5, 2594-66-6,
2594-66-12, 2594-66-13, 2594-66-17, 2594-66-39,
2594-66-40, 2594-66-41
(Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran – Enota 5)
Javna dražba je objavljena na spletni strani
https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in v Uradnem listu RS.
Zainteresirani lahko prevzamejo celotno dokumentacijo razpisane javne dražbe (v nadaljevanju: razpisna
dokumentacija) na spletnih straneh Splošne bolnišnice
Izola: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/.
Zainteresirani lahko prošnje za dodatna pojasnila
v zvezi s postopkom javne dražbe pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sb-izola.si in nives.rener@sb-izola.si, s pripisom Javna dražba za prodajo
nepremičnin – Enota 5, do najkasneje (vključno) tretjega
dne pred dnevom dražbe. Na vprašanja, ki bodo prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.
Odgovore na posredovana vprašanja bo organizator
objavil na spletni strani: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in bodo takoj po objavi
postali zavezujoči sestavni del razpisne dokumentacije.
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe
Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola,
Polje 40, 6310 Izola – upravljavec nepremičnine.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe so deli stavbe 2594-66, ki se
prodajajo izključno kot celota (v nadaljevanju: Enota 5)
in jo sestavljajo naslednje nepremičnine:
– del stavbe 4 v stavbi 66 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-4, stanovanje
v pritličju (2. etaža), v izmeri 77,2 m2,
– del stavbe 5 v stavbi 66 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-5, stanovanje
v pritličju (2. etaža), v izmeri 67,1 m2,
– del stavbe 6 v stavbi 66 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-6, skupni komunikacijski prostor (2. etaža), v izmeri 27,4 m2,
– del stavbe 12 v stavbi 66 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-12, skupni komunikacijski prostor (2. in 4. etaža), v izmeri 19,9 m2,
– del stavbe 13 v stavbi 66 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-13, stanovanje
v medetaži (3. etaža), v izmeri 54,3 m2,
– del stavbe 17 v stavbi 66 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-17, skupni komunikacijski prostor (4. etaža), v izmeri 115,4 m2,
– del stavbe 39 v stavbi 66 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-39, nedokončan
nestanovanjski del stavbe (3. etaža), v izmeri 550,7 m2,
– del stavbe 40 v stavbi 66 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-40, nedokončan
nestanovanjski del stavbe (3. etaža), v izmeri 32,5 m2,

– del stavbe 41 v stavbi 66 katastrska občina 2594
Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-41, stanovanje
v 3. etaži, v izmeri 29,3 m2,
vse v večstanovanjski stavbi na naslovu Jadranska cesta 11, Ankaran, z identifikacijsko številko stavbe
2594-66, stoječe na parceli 284/3 k.o. 2594 Ankaran.
Vsakokratnim lastnikom delov stavbe 2594-66 pripada solastninska pravica na splošnih skupnih delih
stavbe 2594-66 v nedoločenem deležu.
Vsakokratnim lastnikom delov stavbe 2594-66-4 in
2594-66-5 pripada solastninska pravica na posebnem
skupnem delu stavbe 2594-66-6 – skupni komunikacijski
prostor v pritličju (2. etaža), v izmeri 27,4 m2, v nedoločenem deležu.
Vsakokratnim lastnikom delov stavbe 2594-66-39,
2594-66-40 in 2594-66-41 pripada solastninska pravica
na posebnem skupnem delu stavbe 2594-66-12 – skupni komunikacijski prostor v pritličju (2. etaža), v izmeri
19,9 m2, v nedoločenem deležu.
Vsakokratnemu lastniku dela stavbe 2594-66-39,
pripada lastninska pravica na posebnem skupnem delu
stavbe 2594-66-17 – skupni komunikacijski prostor
v 4. etaži, v izmeri 115,4 m2, do celote.
V naravi poteka dostop do delov stavbe 2594-66-39
in 2594-66-17 po posebnem skupnem delu stavbe
2594-66-7, ki v naravi predstavlja vhodni prostor in povezovalno stopnišče, kar pa ni zemljiškoknjižno urejeno.
Enoto 5 sestavljajo posamezni deli stavbe 4, 5, 13,
39, 40 in 41 ter skupni prostori (posebni skupni deli)
6, 12 in 17. Skupna površina vseh navedenih delov je
v katastru stavb pri GURS vpisana kot skupno 973,8 m2.
Deli stavbe 2594-66-4, 2594-66-5 in 2594-66-6 predstavljajo zaključeno celoto z ločenim vhodom, v pritličju
(2. etaži) severnega dela stavbe z dvema stanovanjskima enotama in sredinskim hodnikom. Stanje stanovanja
del stavbe 4 (površine 77,2 m2) je zelo povprečno, ogrevanje je z invertersko klimatsko napravo, topla sanitarna
voda je iz električnega bojlerja. Stanovanje je zasedeno
z uporabnikom.
Del stavbe 5 (površine 67,1 m2) je evidentiran kot
stanovanje, po dejanskem stanju pa prostori niso primerni za samostojno stanovanjsko rabo, saj nima sanitarnih prostorov.
Del stavbe 6 (površine 27,4 m2) predstavlja hodnik.
Dela stavbe 2594-66-13 in 2594-66-41 predstavljata v naravi stanovanje v 3. etaži. Stanovanje je
dostopno po ločenih zunanjih stopnicah in obsega dva
dela stavbe, skupne površine 83,6 m2. Del stavbe 13
je bil prenovljen leta 1997, zunanje stavbo pohištvo je
starejše, povprečno vzdrževano. Stanovanje je klimatizirano, ogrevanje je z litoželezno pečjo na drva, topla
sanitarna voda je iz električnega bojlerja. Stanovanje
ima odštevalni števec za elektriko. Stanovanje je zasedeno z uporabnikom.
Del stavbe 2594-66-40 (površine 32,5 m2) je bil nekoč arhiv. Del stavbe je nebivalen in neuporaben.
Del stavbe 2594-66-39 (površine 550,7 m2) obsega:
– kletne prostore v 1. etaži, katerih stanje je slabo
do povprečno,
– pomožne prostore v 2. etaži – delavnica in garaža,
– 17 enako velikih sob, s souporabo dela 17,
ki predstavlja skupni hodnik in skupno kopalnico, sanitarije in kuhinjo. Bivalni sta le dve sobi in skupna kopalnica, hodnik je v solidnem stanju, ostali prostori in sobe
so v slabem stanju. Dve sobi in kopalnica so zasedeni
z uporabnikom.
Razmerja med lastnikom oziroma upravljavcem
nepremičnin in uporabniki delov stavbe 4, 13, 41 in 39
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ni pravno formalno urejeno. Prodajalec bo uporabnike
obvestil o uspešnosti javne dražbe in o datumu primopredaj nepremičnin, za nadaljnje urejanje razmerij
z uporabniki, pa bo pristojen novi kupec.
Stavba je bila zgrajena leta 1910, ima katastrski vpis in evidentiranih 5 etaž ter 15 delov stavbe
(od tega 4 komunikacijskih prostorov), stoji na parceli
2594-284/3, ki v celoti predstavlja zemljišče pod stavbo
in splošni skupni del stavbe 2594-66. Stavba nima določenega pripadajočega zemljišča. Dostop in dovoz do
stavbe poteka preko parcele 843/2 k.o. Ankaran, ki je
v lasti Republike Slovenije, pravno formalno pa stavba
nima urejenega dostopa in dovoza.
Splošno stanje stavbe je zelo slabo, razen severnega dela, v katerem so stanovanjske enote v lasti fizičnih oseb. Večina zunanjega in notranjega stavbnega
pohištva je dotrajana in potrebna zamenjave. Stavba
ima več vhodov, pri čemer je glavni vhod v stanovanjski
del z vzhodne strani. Stavba je priključena na vodovodno, električno, telekomunikacijsko in kanalizacijsko
omrežje, nima enotnega sistema ogrevanja. Posamezne
stanovanjske enote se ogrevajo ločeno, nestanovanjski
deli so brez ogrevanja. Posamezne stanovanjske enote
v stavbi imajo ločene (odštevalne) števce za elektriko.
Priključek na električno omrežje je začasen, preko obstoječega voda SB Izola, ki bo na podlagi poziva Elektro
Primorske – Obnova dotrajanega električnega priključka, št. 04567 z dne 22. 7. 2019, ob predaji nepremičnine
kupcu ukinjen. Kupec bo moral sam poskrbeti za ureditev novega električnega priključka za Enoto 5.
Iz potrdila o namenski rabi št. 35012-0098/2019(2)
z dne 19. 9. 2019 Občine Ankaran izhaja, da se zemljiška parcela 2594-276 nahaja v varovanem območju
kulturne dediščine.
Za nepremičnine dele stavbe 4, 5, 6, 12, 13, 17,
39, 40, 41 v stavbi 65 k.o. 2594 Ankaran je bila izdelana energetska izkaznica, ki je javno objavljena v registru stavb pri GURS. Energetski kazalniki so razvidni
iz energetske izkaznice. Glede na leto izgradnje stavbe
se lahko domneva, da ima stavba na podlagi 197. člena
ZGO-1 v povezavi s 118. členom GZ pridobljeno uporabno dovoljenje, ki se izda na zahtevo strank.
Nepremičnine deli stavbe 2594-66-4, 2594-66-5,
2594-66-6, 2594-66-12, 2594-66-13, 2594-66-17,
2594-66-39, 2594-66-40 in 2594-66-41 so bremen proste. Kot zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin del stavbe 2594-66-4, 2594-66-5, 2594-66-13, 2594-66-39,
2594-66-40 in 2594-66-41 je v zemljiški knjigi vpisan
upravljavec Splošna bolnišnica Izola do celote (1/1).
3. Izklicna vrednost in najnižji znesek višanja
Izklicna vrednost znaša za celotno Enoto 5 (dele
stavbe 2594-66-4, 2594-66-5, 2594-66-6, 2594-66-12,
2594-66-13, 2594-66-17, 2594-66-39, 2594-66-40 in
2594-66-41) skupaj 397.440,00 EUR.
Na izklicano ceno najugodnejši dražitelj plača še
2 % davek na promet z nepremičninami ter nosi vse stroške, ki nastanejo državi ali upravljavcu v zvezi s tem postopkom prodaje nepremičnega premoženja po metodi
javne dražbe (cca stroški 7.500,00 EUR; točen znesek
stroškov bo znan ob končnem obračunu stroškov, tj. ob
sklenitvi prodajne pogodbe).
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
1.000,00 EUR.
4. Varščina
Varščina znaša 39.744,00 EUR.
Varščina mora biti vplačana najkasneje do 6. 5.
2022 na transakcijski računu Splošne bolnišnice Izola,
št. SI56 0110 0603 0277 118, sklic 200003-5, odprt pri
Upravi RS za javna plačila, z navedbo namena nakazila:
»Javna dražba za nepremičnine Enota 5«.
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Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
30 dni po zaključeni javni dražbi. Enako velja, če se javna dražba zaradi ustavitve postopka ne opravi.
Če izklicana vrednost ni dosežena, se postopek
javne dražbe zaključi kot neuspešen.
Upravljavec zadrži varščino:
– če se dražitelj ne udeleži javne dražbe,
– če se dražitelj udeleži javne dražbe, vendar ne
pristopi k dražbi (ne želi kupiti nepremičnine, niti po
izklicni ceni),
– če dražitelj v roku ne sklene prodajne pogodbe ali
ne plača kupnine.
5. Komisija, cenilec in izjava skladno s sedmim odstavkom 50. člena ZSPDSLS-1
Postopek javne dražbe bo izvedla komisija v sestavi:
– Tea Jelačič – predsednica
– Marko Markežič – član
– Veronika Kruljac – članica.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava
komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci
obveščeni.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno
vrednosti opravil ARKADA RE, Borut Bartol s.p. – Borut
Bartol, univ. dipl. ing. str., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu Republike
Slovenije.
Dražitelji morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije
in cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek
50. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena,
v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom
komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti,
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih
okoliščin na dan izvedbe javne dražbe spremeni, poda
komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo
v postopku ter najugodnejšem dražitelju, po prejemu
nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi
preostalih sodelujočih.
6. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Nepremičnine se prodajajo po metodi javne dražbe.
Pred sklenitvijo pravnega posla bo moral organizator javne dražbe pridobiti še soglasje Sveta zavoda
Splošne bolnišnice Izola ter soglasje pristojnega ministrstva za sklenitev pravnega posla na podlagi izvedene
javne dražbe.
Z najugodnejšim dražiteljem (dražiteljem, ki ponudi najvišjo ceno), se sklene pogodba v roku 15 dni po
končani javni dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne
sklene v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za
sklenitev pogodbe največ za 15 dni. V kolikor pogodba
ni sklenjena niti v podaljšanem roku, se varščina zadrži.
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Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
vpisi v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe
ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere
površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzame obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti
v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun upravljavca Splošne bolnišnice Izola in s sklicem, ki bo naveden v pogodbi. Vplačana varščina se
všteje v kupnino. Upravljavec bo v petih delovnih dneh
po prejemu nakazila preostanka kupnine, nakazal celotno kupnino na posebni račun Ministrstva za zdravje, ki
bo naveden v pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni
plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem
zakonu, varščina pa se zadrži kot odškodnina.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.
8. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v prostorih Splošne bolnišnice Izola, na naslovu Polje 40, 6310 Izola, v sejni sobi
v 4. nadstropju, in sicer dne 18. 5. 2022, s pričetkom
ob 10. uri.
Če se javna dražba, zaradi izvajanja priporočil Vlade Republike Slovenije v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID-19, ne bo mogla izvesti, bo organizator
postopek ustavil in o tem pravočasno obvestil morebitne
prijavitelje.
9. Predkupna pravica: glede nepremičnin, ki
so predmet javne dražbe, ne obstaja predkupna pravica.
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin ter bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
– imajo plačane vse davke in prispevke in
– v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega
TRR.
Pri javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe
v smislu sedmega odstavka 50. člena ZSPDSLS-1.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
s priporočeno pošto oziroma dokumentacijo dostavijo
osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Javna
dražba Enota 5 – Ne odpiraj«, najkasneje do dne 6. 5.
2022 do 10. ure na naslov: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 40, 6310 Izola.
Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je
priloga 1 te objave,
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– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelja
zastopa pooblaščenec,
– dokazilo o vplačani varščini,
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno
izkaznico) – za fizične osebe in s.p.-je,
– potrdilo FURS iz katerega je razvidno, da ima
dražitelj plačane davke in druge prispevke, določene
z zakonom, ki ni starejše od 15 dni od dneva objave
javne dražbe (za fizične osebe, s.p. in pravne osebe) ter
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega TRR (za
pravne osebe).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani varščini,
tudi na dan javne dražbe.
Ob pristopu na javno dražbo morajo dražitelji oziroma tretje osebe predložiti veljaven osebni dokument, na
podlagi katerega jih je mogoče identificirati.
Če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži
tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisiji za izvedbo javne dražbe predložiti pisno pooblastilo
dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe,
se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je
prvi vplačal varščino.
Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en
ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj
en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.
11. Ogled in kontaktna oseba za podrobnejša pojasnila
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Nives Rener, univ. dipl. ekon.,
tel. 05/660-68-98, e-pošta: nives.rener@sb-izola.si
Ogled predmeta prodaje bo organiziran izključno
dne 22. 4. 2022 od 10. do 12. ure na kraju samem. Interesenti se morajo na ogled obvezno predhodno prijaviti
na zgoraj navedeni kontakt, vsaj en delovni dan pred
datumom ogleda. V primeru, da organizator ne bo prejel
prijav za ogled, slednji ne bo izveden. Fotografiranje na
ogledu ni dovoljeno.
12. Opozorilo: organizator, ali oseba, ki jo predstojnik upravljalca pooblasti, lahko do sklenitve pravnega
posla, postopek javne dražbe ustavi, brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka, vrnejo vplačane varščine brez obresti ter stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Splošna bolnišnica Izola
Ospedale generale Isola
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Razpisi delovnih mest
Ob-2100/22
Svet zavoda Osnovne šole Prevole, Prevole 32,
8362 Hinje, na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 24. 2.
2022, razpisuje delovno mesto

V razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za
moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in
moški spol.
Svet zavoda Osnovne šole Prevole

ravnatelja/ravnateljice
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,
123/21, 172/21 in 207/21 v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 7. 10. 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:
– dokazilo o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
(overjena fotokopija), oziroma si ga pridobi najpozneje
v letu dni po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let
v vzgoji in izobraževanju, opis in potrdilo z ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz evidence
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme
biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega
roka za oddajo prijav,
– izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in
uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi
s postopkom imenovanja,
– program vodenja šole za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
pošljite do vključno 26. 4. 2022, v zaprti ovojnici priporočeno s povratnico, na naslov: Svet zavoda Osnovne
šole Prevole, Prevole 32, 8362 Hinje, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.

Ob-2139/22
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2
s spremembami in dopolnitvami), 33., 34. in 35. člena
Statuta Doma starejših občanov Ljubljana-Moste-Polje
in na podlagi sklepa 3. korespondenčne seje Sveta
doma z dne 12. 4. 2022, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Ljubljana-Moste-Polje
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat
(m/ž), ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene
v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat (m/ž) opraviti v skladu s petim
odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu.
Direktor (m/ž) bo imenovan za obdobje pet let.
K pisni prijavi morajo kandidati (m/ž) priložiti:
– življenjepis, iz katerega so razvidne dosedanje
delovne izkušnje,
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nekaznovanju,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda,
– program dela z vizijo razvoja zavoda.
Pisne prijave z vsemi dokazili morajo kandidati (m/ž) poslati s priporočeno pošto, v zaprti ovojnici
z oznako: »Razpis za direktorja (m/ž)«, s pripisom: »Ne
odpiraj!«, v roku 8 dni po objavi na naslov Svet Doma
starejših občanov Ljubljana-Moste-Polje, Ob sotočju 9,
1000 Ljubljana.
Nepopolne in prepozno prispele prijave se ne bodo
obravnavale in bodo izločene iz postopka.
Svet Doma starejših občanov Ljubljana-Moste-Polje
bo kandidate (m/ž) vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi
elektronski naslov.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko določenem roku.
Svet Doma starejših občanov
Ljubljana-Moste-Polje
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Druge objave
Št. 705-4/2022/21

Ob-2098/22

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18 in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju:
ZSICT) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
za imenovanje
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in
podpodročjih:
psihologija – klinična psihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in
skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – psihologija družine,
medicina – psihiatrija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – travmatologija,
medicina – kardiologija,
medicina – otroška kardiologija,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – oftalmologija,
medicina – onkologija,
medicina – nefrologija,
medicina – dermatovenorologija,
gradbeništvo – stavbna zemljišča,
gradbeništvo – gradbeništvo splošno,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – zaključna dela,
gradbeništvo – gradbeni objekti,
varstvo pri delu in požarna varnost – varnost in
zdravje pri delu,
varstvo pri delu in požarna varnost – varstvo pri
delu – splošno,
varstvo pri delu in požarna varnost – varstvo pri
delu v gradbeništvu,
varstvo pri delu in požarna varnost – varstvo pri
delu in požarna varnost,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
ekonomija – finance,
ekonomija – javna naročila,
ekonomija – obračun plač in osebnih prejemkov,
kmetijstvo – kmetijstvo splošno,
kmetijstvo – kmetijska zemljišča,
gozdarstvo – gozdna zemljišča,
gozdarstvo – lesna masa,
promet – raziskave prometnih nezgod,
promet – tahografi,
telekomunikacije – telekomunikacije,
geodezija – urejanje lastniških mej – geodetske
evidence,
informacijska varnost in računalniška forenzika –
informacijska varnost in računalniška forenzika,
zunanja igrala – zunanja igrala splošno,
ekologija – hrup in vibracije,
meteorologija – meteorologija.
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in podpodročjih:
gozdarstvo – gozdna zemljišča,
gozdarstvo – lesna masa.

3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
jezik farsi (= perzijski jezik),
madžarski jezik,
turški jezik,
albanski jezik,
srbski jezik,
črnogorski jezik,
makedonski jezik,
romski jezik,
bolgarski jezik,
romunski jezik,
ruski jezik,
ukrajinski jezik,
gruzijski jezik,
hebrejski jezik,
azerbajdžanski jezik,
bengalski jezik,
vietnamski jezik,
kurdski jezik,
pakistanski (urdu in pandžabi),
paštu jezik,
norveški jezik,
švedski jezik,
danski jezik,
estonski jezik,
litovski jezik,
latvijski jezik,
češki jezik,
angleški jezik,
francoski jezik,
italijanski jezik.
Pogoji za imenovanje:
ZSICT v prvi točki 16. člena določa, da je za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača
lahko imenovana fizična oseba, ki:
1. ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno področje dela izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja,
2. ima predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali
končan bolonjski magistrski študijski program,
3. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
4. je poslovno sposobna,
5. je osebnostno primerna,
6. ima najmanj šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati delo sodnega izvedenca,
sodnega cenilca ali sodnega tolmača,
7. ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bila moralno neprimerna za opravljanje
izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja, ker bi to lahko
škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju
njenega dela ali ugledu sodišča,
8. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim
izvedenstvom ali cenilstvom,
9. ni bila razrešena kot sodni izvedenec, cenilec
ali tolmač po določbah tega zakona iz razloga trajnega
odvzema pravice opravljati delo sodnega izvedenstva,
cenilstva ali tolmačenja.
Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača oseba, ki ima
nižjo izobrazbo, kot je to določeno v prvem odstavku
16. člena ZSICT, če zaradi neobstoja ustrezne stopnje
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študijskega programa v Republiki Sloveniji ni mogoče
izpolniti zahtevanega pogoja izobrazbe.
Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, izkaže ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje z opravljenim posebnim preizkusom strokovnosti.
Pred pristopom k preizkusu mora v skladu s 17. členom
Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih
tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21) plačati stroške posameznega preizkusa, ki skladno s cenikom znašajo 438,00 EUR. Cenik je objavljen na spletni strani ministrstva (št. cenika: 7051-20/2019 z dne 26. 11. 2019).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji
spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/javne-objave
objavilo
Javni poziv k oddaji vlog ter obrazec vloge za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. Kandidati za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače se lahko prijavijo z objavljenim obrazcem.
Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljub
ljana.
Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega
poziva.
Ministrstvo za pravosodje
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2097/22
Izdajatelj medija radijskega programa Radio City,
tj. družba Radio City d.o.o., s sedežem v Mariboru, Slovenska ulica 35, 2000 Maribor, matična št. 5827361000,
na podlagi 64. člena ZMed, objavlja spremembo podatkov, in sicer sta od 22. 3. 2022 družbenika, ki obvladujeta oziroma imata najmanj 5 % delež v kapitalu družbe:
– MEDIA MOMENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG, s poslovnim naslovom HEGYALJA ÚT
7-13. III. EM. 16., 1016 BUDAPEST, MADŽARSKA in
– RADIOFACTORY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG, s poslovnim naslovom HEGYALJA ÚT
7-13. IV. EM., 1016 BUDAPEST, MADŽARSKA.
Člana upravljavskega organa, tj. poslovodstva, sta
Szilárd Székely in Aljaž Hölbl.
Ob-2104/22
Ime medija: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec.
Izdajatelj: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec.
Direktor: Andreja Ogriz, Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet media d.d., Stegne 11b, 1000 Ljub
ljana.
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Objave sodišč
Izvršbe
I 178/2021

Os-1529/22

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 178/2021 z dne 1. 10. 2021, je izvršitelj Vito Krevsel 7. 10. 2021 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe
2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2 k.o.
2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice,
last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5, Jesenice,
do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na Jesenicah,
zaradi izterjave 200,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 2. 2022
I 179/2021

Os-1531/22

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 179/2021 z dne 1. 10. 2021, je izvršitelj Vito Krevsel 7. 10. 2021 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe
2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2 k.o.
2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice,
last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5, Jesenice,
do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na Jesenicah,
zaradi izterjave 60,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 2. 2022
I 181/2021

Os-1552/22

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na
Jesenicah, opr. št. I 181/2021 z dne 4. 10. 2021, je izvršitelj Vito Krevsel 11. 10. 2021 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe
2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2 k.o.
2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice,
last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5, Jesenice,
do celote, v korist upnika Okrajno sodišče na Jesenicah,
zaradi izterjave 400,00 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 2. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
01191 I 494/2021

Os-1728/22

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana,
zoper dolžnika Dušana Lukančič, Gradnikova ulica 7,
Kranj – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Zorko Dragica – odvetnica, Glavni trg 3, Celje, zaradi izterjave
2.043,22 EUR s pp., dne 28. februarja 2022 sklenilo:

Za začasno zastopnico dolžniku Dušanu Lukančič,
Gradnikova ulica 7, 4000 Kranj, se postavi odvetnica
Dragica Zorko, Glavni trg 3, 3000 Celje.
Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 2. 2022
VL 88488/2021

Os-1956/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje, d.o.o., Kopališka ulica 18, Kidričevo, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Tičar d.o.o., Titova cesta 8, Maribor, proti
dolžniku Darku Maček, Bahnhofstrasse 2, Trofaiach,
ki ga zastopa začasna zastopnica, odvetnica Manuela
Bencak, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, zaradi izterjave
135,40 EUR, sklenilo:
Dolžniku Darku Maček, Bahnhofstrasse 2, Trofaiach se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Manuela Bencak, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2022
1913 I 2234/2021

Os-1958/22

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., matična št. 5063345000,
davčna št. 80040306, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana,
proti dolžniku Matjažu Tišič, EMŠO 0502977500252,
Mestni trg 1, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave
1.362,55 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vesna
Kotlušek, Čufarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2022
VL 6232/2022

Os-2088/22

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospodar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna
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dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljub
ljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. Luka Novinec, po odv. Alojziji Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava, ki
ga zastopa zak. zast. Odvetniška družba Tamara Pavlin,
o.p., d.o.o., Slovenska cesta 27, Ljubljana, zaradi izterjave 257,94 EUR, sklenilo:
Dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub
ljana – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetniška
družba Tamara Pavlin o.p., d.o.o., Slovenska cesta 27,
1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2022
0390 I 319/2021

Os-1846/22

V izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje Gospodarsko interesno združenje, matična št. 5606187000, davčna št. 68534256, Železna
cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. mag. Maja
Krumberger, po Marina Ladišić, Seidlova cesta 5, Novo
mesto – dostava, zoper dolžnika Miha Luzar, EMŠO
2405990500077, Dobrava pri Škocjanu 45b, Škocjan,
zaradi izterjave 5200,51 EUR s pripadki, je okrajno
sodišče v Novem mestu na podlagi 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, dolžniku Mihi Luzarju, Dobrava pri Škocjanu 45b,
Škocjan, postavilo začasnega zastopnika Marka Štamcarja, odvetnika v Novem mestu, Novi trg 11, Novo mesto. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v predmetni
izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 3. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 91/2020

Os-1663/22

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek št. D 91/2020 po pokojnem Vekoslavu (tudi:
Lojzetu) Grabrijanu (v zemljiški knjigi vpisan kot Grabrijani), rojenem 26. 1. 1867 v Vipavi, z zadnjim znanim
bivališčem v Ložu, Stari trg pri Ložu, sodno razglašenem za mrtvega, tako da za dan njegove smrti velja
13. 7. 1904.
Sodišču ni znan nihče, ki bi imel pravico dedovati
po pokojnem. Na objavljeni oklic neznanim dedičem se
sodišču v enem letu ni javil nihče.
Morebitne upnike po pokojnem Vekoslavu (tudi:
Lojzetu) Grabrijanu (v zemljiški knjigi vpisan kot Grabrijani), obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču
dobijo podatke o zapustnikovem premoženju, ki spada

v zapuščino, in o njegovih morebitnih obveznostih. V šestih mesecih od objave oklica lahko upniki zahtevajo
prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev skladno s 142.b členom Zakona o dedovanju (če
prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo
potrdilo, da so vložili predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v postavljenem šestmesečnem roku nihče
od upnikov ne bo začel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, skladno
z 219. členom Zakona o dedovanju izročeno v last Republiki Sloveniji. Sodišče opozarja, da Republika Slovenija v takem primeru ne odgovarja za zapustnikove
dolgove (142.a člen Zakona o dedovanju).
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 2. 3. 2022
D 299/2021

Os-1904/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Antonu Klepec, rojen 11. 1. 1888, poročen,
oče štirih otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč
Klošter 2, pošta Gradac, umrl 24. 5. 1943, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Antonu Klepcu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 59/1950

Os-1905/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojni Mariji Režek, rojena 26. 10. 1883, samska,
brez otrok, državljanka Republike Slovenije, stanujoča
Bojanja vas 1, pošta Metlika, umrla 5. 1. 1950, izdaja
naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni
Mariji Režek, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali
pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 69/1952

Os-1906/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Matiji Črnetič, rojen 27. 12. 1882, poročen,
oče treh otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč
Bojanja vas 38, pošta Metlika, umrl 8. 2. 1952, izdaja
naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Matiji Črnetiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
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Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 221/1972

Os-1907/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Janezu Petric, rojen 24. 5. 1903, poročen,
oče sedmih otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč Trnovec 2, pošta Metlika, umrl 21. 9. 1972, izdaja
naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Janezu Petricu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 15/1969

Os-1908/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojni Mariji Majzelj, rojena 12. 12. 1882, vdova, mati
dveh otrok, državljanka Republike Slovenije, stanujoča
Na Obrh 4, pošta Metlika, umrla 19. 12. 1968, izdaja
naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni
Mariji Majzelj, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 184/1982

Os-1909/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Štefanu Tomljanovič, rojen 19. 8. 1899,
poročen, oče treh otrok, državljan Republike Slovenije,
nazadnje stanujoč Zagozdac 8, pošta Stari trg ob Kolpi,
umrl 12. 6. 1982, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Štefanu Tomljanoviču, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj,
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 215/1996

Os-1910/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojni Barbari Čemas, rojena Čadonič, rojena 28. 11.
1901, vdovi, mati enega otroka, državljanka Republike
Slovenije, stanujoča Zilje 2, pošta Vinica, začasno Mali
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Nerajec 4, pošta Dragatuš, umrla 24. 7. 1996, izdaja
naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni
Barbari Čemas, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 304/1979

Os-1911/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Francu Gerdun, rojen 22. 3. 1912, poročen,
oče treh otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč
Zilje 32A, pošta Vinica, umrl 2. 7. 1979, izdaja naslednji
oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Francu Gerdunu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 84/1988

Os-1912/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Fridrihu Cvetaš, rojen 9. 7. 1910, poročen, oče
dveh otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč Zilje
36, pošta Vinica, umrl 22. 3. 1988, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Fridrihu Cvetašu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 78/1964

Os-1913/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Nikolaju Metež, rojen 30. 7. 1903, poročen, oče devetih otrok, državljan Republike Slovenije,
stanujoč Nova Lipa 25, pošta Vinica, umrl 17. 3. 1964,
izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Nikolaju Metežu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
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Os-1914/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojni Katarini Gimpel, rojena 27. 10. 1897, vdova,
mati enega otroka, državljanka Republike Slovenije, stanujoča Nova Lipa 5, pošta Vinica, umrla 19. 10. 1987,
izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni
Katarini Gimpel, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 123/1956

Os-1915/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Jožetu Krušec, rojen 7. 3. 1910, poročen,
oče osmih otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč Nova Lipa 30, pošta Vinica, umrl 9. 4. 1956, izdaja
naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Jožetu Krušcu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 297/2021

Os-1916/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Janezu Doltar, rojen 1. 8. 1863, poročen,
oče treh otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč
Gradac 89, pošta Gradac, umrl 14. 8. 1937, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Janezu Doltarju, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 176/1972

Os-1917/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Matiji Brodarič, rojen 29. 12. 1887, poročen,
oče osmih otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč Krasinec 20, pošta Gradac, umrl 5. 7. 1972, izdaja
naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Matiji Brodariču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 94/1961

Os-1918/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Antonu Slobodnik, rojen 11. 10. 1883, poročen, oče šestih otrok, državljan Republike Slovenije,
stanujoč Partizanski trg 11, Metlika, umrl 17. 3. 1961,
izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Antonu Slobodniku, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika,
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 121/1941

Os-1919/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojni Mariji Mikoly, rojena 4. 5. 1852, samska, brez
otrok, državljanka Republike Slovenije, stanujoča Metlika 15, Metlika, umrla 6. 5. 1941, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni
Mariji Mikoly, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali
pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2022
D 309/2018

Os-1712/22

V zapuščinski zadevi po pokojnem Matiji Štupnik,
roj. 23. 3. 1928, državljan Republike Slovenije, umrl
20. 11. 2018, nazadnje stanujoč Plešivica pri Žalni 19,
1290 Grosuplje, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic neznanim
upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika:
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
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dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 4. 3. 2022
D 84/2021

Os-1593/22

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojni Antoniji Svetina, rojeni 4. 2. 1930,
nazadnje stanujoči na naslovu Cesta maršala Tita 85,
Jesenice, ki je umrla 24. 12. 2020.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
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 določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 2. 2022
D 609/2021-27

Os-2011/22

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Janezu Nagodetu, sinu Jakoba,
roj. 23. 10. 1939, državljanu Republike Slovenije, samskem, umrlem 3. 4. 2021, nazadnje stanujočem Zasav
ska cesta 21, Kranj.
Zapustnik je bil samski in brez potomcev. Imel je
mamo Marijano Nagode, roj. Kalan, hčer Valentina, roj.
14. 11. 1905 v Čabrače, Škofja Loka, umrla 12. 7. 1993
in očeta Jakoba Nagodeta, roj. 10. 7. 1906, umrlega
dne 22. 4. 1978. Imel je sestro Frančiško Nagode, ki je
prav tako umrla pred zapustnikom, potomcev ni imela.
Stara starša po mamini strani sta bila Valentin Kalan,
roj. 8. 2. 1865 in Uršula Peternel, roj. 20. 10. 1861, oba
iz vasi Čabrače, stara starša po očetovi strani pa Janez
Nagode, roj 15. 12. 1870, in Marija Fortuna, roj. 8. 4.
1875, oba iz Blekove vasi. Z ostalimi podatki sodišče
ne razpolaga.
Sodišču niso znani podatki dedičev III. dednega
reda (potomci starih staršev), zato na podlagi določbe
206. člena Zakona o dedovanju poziva morebitne dediče tretjega dednega reda oziroma vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na
oglasni deski in spletni strani naslovnega sodišča ter
v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 3. 2022
IV D 2411/2020

Os-1826/22

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Volčanšek, rojen 28. 7.
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1937, umrl 29. 7. 2007, nazadnje stanujoč na naslovu
Alešovčeva ulica 24, Ljubljana.
Sodišče je glede dedičev I. dednega reda ugotovilo,
da je bil zapustnik ob smrti samski, potomcev ni zapustil.
Glede dedičev II. dednega reda je sodišče ugotovilo, da
je imel sestro Jožico (Jožefo) Volčanšek, glede katere
so sodišču znani podatki zgolj, da je bila proglašena za
mrtvo z dnem 1. 1. 1991, ne pa tudi ali je imela potomce.
Po strani očeta Ivana Janeza Volčanška je imel zapustnik še polbrata Silva Volčanška in polsestro Stanko
Sudar, ki je umrla pred zapustnikom, brez potomcev.
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 sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2022
I D 8/2021

Os-1642/22

V zapuščinski zadevi po pokojnem Milku Koren,
roj. 14. 7. 1967, umrl 27. 12. 2020, drž. RS, razvezan,
nazadnje stan. Prentlweg 2/6, 8490 Bad Radkersburg,
Avstrija, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2022
D 215/2021

Os-1590/22

Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Mirku Majcnu, samskem,
rojenem dne 17. 8. 1947, umrlem dne 2. 12. 2021,
državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem
Savci 27, Sveti Tomaž.
Po podatkih smrtovnice zapuščino po pokojnem
sestavljajo: nepremičnine katastrska občina 282 Savci, parcele: *51, 291/2 in 292, last zapustnika do 1/2;
TRR pri Novi KBM d.d., št.: Sl56 044030253393664,
z negativnim stanjem na dan 19. 12. 2021 v višini
402,15 EUR s pripadajočimi spremembami; moped
znamke Tomos Flexer 25, VIN: ZZ1A24DAA00C70582,
reg. št. MB 4F-L9.
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Terjatev do zapuščine v višini 36.898,87 EUR iz
naslova socialnih transferjev je priglasila Republika Slovenija, katera je tudi predlagala omejitev dedovanja
v skladu s 128. členom Zakona o dedovanju.
Tekom postopka je bilo ugotovljeno, da dedičev
I. dednega reda ni, dediča II. dednega reda pa sta se
dedovanju odpovedala, podatki o dedičih III. dednega
reda pa sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 23. 2. 2022
D 129/2019

Os-1713/22

Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščinski postopek po pokojni Agati Tobias, razvezani, rojeni
17. 2. 1931, umrli 19. 7. 2019, nazadnje stanujoči Podgorci 17, Podgorci, Ormož.
V zapuščino po pokojni spada neizplačan pokojninski prejemek pri ZPIZ-u v višini 368,41 EUR in premičnine – osebne stvari v CSO Ormož. Stanje na tekočih
računih zapustnice pri Novi KBM in Banki Sparkasse
d.d. je negativno.
Terjatev do zapuščine v višini 1.063,97 EUR je priglasil Telekom d.d.
Dediči I. dednega reda so se dedovanju odpovedali,
podatkov o dedičih II. oziroma III. dednega reda pa sodišču, kljub opravljenim poizvedbam, ni uspelo pridobiti.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 3. 3. 2022
D 200/2021

Os-1035/22

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 18. 11. 1995 umrli Pristov Jožefi, rojeni dne
2. 5. 1914, nazadnje stanujoči Višelnica 3, 4247 Zgornje Gorje.
Sodišču niso poznani podatki o vseh zakonitih dedičih zapustnice, in sicer potomcih njenega brata Pristov
Janeza, ki je živel in umrl v Avstraliji, da bi jih povabilo
na zapuščinsko obravnavo oziroma pozvalo na podajo
dedne izjave.
Zakonite dediče zapustnice, in sicer nečake po
njenem pokojnem bratu Pristov Janezu zato pozivamo,
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo pri tukajšnjem sodišču kot dediči. Če se po preteku enega
leta od objave oklica ne bodo zglasili na sodišču, bo
sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih podatkov.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 17. 12. 2021
D 520/2016

Os-1672/22

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 2. 5. 1955 umrli Šarl Mariji, rojeni dne 15. 1.

1870, nazadnje stanujoči Poljče 15, 4275 Begunje na
Gorenjskem.
Sodišču niso poznani podatki o zakonitih dedičih
zapustnice, zato se jih poziva, da se lahko v enem letu
po objavi tega oklica prijavijo pri tukajšnjem sodišču kot
dediči. Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
bodo zglasili na sodišču, bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih podatkov.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 3. 2022
D 106/2019

Os-1714/22

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 19. 4. 1950 umrlem Bukovnik Francu, rojenem
11. 3. 1870, nazadnje stanujočem Begunje na Gorenjskem 33, 4275 Begunje na Gorenjskem.
Sodišču niso poznani podatki o zakonitih dedičih
zapustnika, zato se jih poziva, da se lahko v enem letu
po objavi tega oklica prijavijo pri tukajšnjem sodišču kot
dediči. Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
bodo zglasili na sodišču, bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih podatkov.
Okrajno sodisce v Radovljici
dne 3. 3. 2022

Oklici pogrešanih
N 688/2021

Os-1431/22

Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr.
št. N 688/2021 na predlog predlagateljice Erne Kuhar,
Skapinova ulica 10, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška
družba Kočevar in Kvaternik, o.p., d.o.o., Ljubljana, zoper nasprotno udeleženko Margherito (Margareta) Callegari, poročena Sepich (tudi Sergi), roj. 18. 5. 1879,
neznanega prebivališča, v Sloveniji nazadnje na naslovu
Vrtna ulica 5, Piran, nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je
nasprotna udeleženka Margherita Callegari rodila 18. 5.
1879 ter se je 14. 7. 1919 poročila v Trstu s Pietrom
Sepichem, ki je umrl 21. 11. 1941 v starosti 72 let kot
Pietro Sergi. Nasprotna udeleženka se je 22. 4. 1954
kot Margherita Sepich odselila v Trst, njen zadnji znani
naslov v Sloveniji do selitve 22. 4. 1954 pa je bil v Piranu
na naslovu Vrtna ulica 5 (Calle degli orti 5, Piran). Po podatkih zemljiške knjige je v korist nasprotne udeleženke
pri nepremičnini katastrska občina 2630 Piran parcela
909 vknjižen užitek.
Sodišče poziva pogrešano osebo Margherito (Margareto) Callegari, da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo
o življenju in smrti pogrešane, pa da to sporočijo sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče
po preteku tega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2022
N 915/2020

Os-1845/22

Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr.
št. N 915/2020 na predlog predlagatelja Marcela Kočevar, Dobje pri Lesičnem 20, Prevorje, EMŠO
120898500014, ki ga zastopa Odvetniška družba Podgoršek, o.p., d.o.o., iz Brežic, zoper nasprotnega udeleženca Danijela Kočevar, roj. 2. 5. 1961, zadnje znano
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prebivališče Golo 40, Ig, nepravdni postopek zaradi
razglasitve pogrešanca za mrtvega.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je
nasprotni udeleženec Danijel Kočevar rodil 2. 5. 1961
v Celju očetu Francu Kočevarju in materi Mariji Kočevar.
Svoje otroštvo in zgodnjo mladost je preživel na domačiji z naslovom Dobje pri Lesičnem 20, na Kozjanskem.
Imel je brata Marjana Kočevarja, ki je že pokojni, ter
nečaka Marcela Kočevarja. Po podatkih zemljiške knjige
je solastnik do 1/6 nepremičnin katastrska občina 1157
Straška Gorca parcele *15, 811/1, 811/2, 812, 813, 814,
894, 895, 896, 897, 923 in 991.
Sodišče poziva pogrešano osebo Danijela Kočevarja, da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o življenju
in smrti pogrešanega, pa da to sporočijo sodišču v treh
mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2022
N 2/2022

Os-2023/22

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki
jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije,
za razglasitev pogrešanega Jožefa po Matiji Medveša, z zadnjim znanim naslovom Praponca 144, Občina
Drenchia, Italija, za mrtvega.
Pogrešani je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik
nepremičnine s parc. št. 1546/2 k.o. 2249 Volčje, preko
katere poteka odsek državne ceste R3-753/1544 Volče
– Solariji. Lastninska pravica je bila v korist pogrešanega vknjižena na podlagi pogodbe z dne 19. 4. 1874 in
poizvedovalnega zapisnika z dne 17. 2. 1880. Navedeno predstavlja zadnje poročilo o pogrešanem.
Drugi podatki o pogrešanem niso znani.
Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnica za poseben primer, zastopala odvetnica Metka Jelinčič Maraž,
Mednarodni prehod 1, Vrtojba.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za posebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče,
po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku
– ZNP-1.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 29. 3. 2022
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Preklici
Drugo preklicujejo
ANTON GRAŠIČ, Naklo, d.o.o., Polica 11, Naklo,
izvod licence št. GE008825/04972/022, za vozilo MERCEDES BENZ, reg. št. KR 64-74T, veljavnost do 22. 6.
2022. gne-344017
AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob
Savi 28, Mavčiče, izvod licence št. 17494/008, za vozilo, reg. št. KR KF 895. gnb-344020
AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob
Savi 28, Mavčiče, izvod licence št. 17494/007, za vozilo, reg. št. KR KF 896. gnz-344021
AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob
Savi 28, Mavčiče, izvod licence št. 17494/002, za vozilo, reg. št. KR DL 472. gny-344022
AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob
Savi 28, Mavčiče, izvod licence št. 17494/010, za vozilo, reg. št. KR TA 826. gnx-344023
Brinovec Ivan, Štekličeva ulica 1, Ljubečna, vozno
karto, št. 1070500025521002, izdal Cetis Celje d.d.
gnd-344018
Bulatovič Tina, Dolinska c. 9L, Koper – Capodistria,
spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje
cestnega prevoza blaga, št. 801600, izdalo Ministrstvo
za promet, leto izdaje 2010. gnt-344027

Đorđić Zoran, Goričane 69, Medvode, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035998001, izdal Cetis
Celje d.d. gnu-344026
JURČIČ & CO., d.o.o., Poslovna cona A 45, Šenčur,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002237003,
izdano na ime Jurčič Valentin. gng-344015
KERAPRODUKT D.O.O., Kaplja vas 9, Prebold, certifikat NPK: Izvajalec betonskih del, št. IBD-07/18, izdano
na ime Mirza Hamidović, izdajatelj Šolski center Celje,
Pot na Lavo 22, 3000 Celje, leto izdaje 2007. gnw-344024
PGM LIPOVNIK, ALOJZIJ LIPOVNIK S.P., Tolsti
Vrh p. R. na K. – del 1, Ravne na Koroškem, izvod
licence št. 000806/001, za vozilo RENAULT MASTER
2.3/DCI, reg. št. SG KE-693, veljavnost do 8. 1. 2024.
gnv-344025
Podpečan Zdravko, Založe 207, Polzela, izkaznico
vojnega veterana, št. 014278 z dne 16. 2. 2004, izdala
UE Žalec. gnf-344016
ŠC Škofja Loka, Podlubnik 1B, Škofja Loka, žig št. 5,
okrogle oblike premera 20 mm, ki se glasi na ime Šolski
center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo, Škofja
Loka, Podlubnik 1 b. Ohišje je rumene barve. gnc-344019
Trafela Katja, Bele vode 53b, Šoštanj, izkaznico
vojnega veterana, št. 763, izdana pri UE Celje, izdana
na ime Trafela Zoran. gnh-344014
Udovič Stanislav, Jelšane 14/a, Jelšane, licenco,
št. 015668, za vozilo DAF LFFA45220E, reg. št. KP
CT-292, veljavno do 23. 11. 2022. gni-344013
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