
Št. 56  Ljubljana, petek 22. 4. 2022 ISSN 1318-9182 Leto XXXII

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi

Besedilo 8. točke (rok za prejem in način oddaje 
vloge) se spremeni tako, da se glasi:

»Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prej-
me najkasneje do 31. oktobra 2022, oziroma je oddana 
na pošto priporočeno najkasneje do 31. oktobra 2022.

Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko skla-
da, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, 
se le-ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 
31. oktobra 2022 do 14. ure.

Vlagatelji morajo najkasneje do 31. oktobra 2022 
oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na ele-
ktronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje 
tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj 
– vloga – razpis za pilotne projekte 3« ali bodo brez za-
pisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo 
s sklepom zavržene.«

Besedilo 9. točke (odpiranje vlog) se spremeni tako, 
da se glasi:

»Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 9. novembra 
2022 ob 10. uri na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po 
vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2162/22
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zako-

na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – urad-
no prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 
158/20 in 152/20 – ZZUOOP) ter v skladu s Splošnimi 
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 
(objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/in-
formacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega razpisa Nepovratne finančne spodbude  

za pilotne projekte skupnih naložb celovite 
prenove starejših večstanovanjskih stavb, 

sofinanciranih s strani podjetij  
za energetske storitve

Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pi-
lotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših 

Št. 3310-62/2021/7 Ob-2191/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 
11/22), objavlja

spremembo
8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora  

za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

1. V 8. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora 
za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma raz-
voj kmetijskih proizvodov za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 17/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 
z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vr-
stici z naslovom »Obdobje vlaganja vlog na javni razpis:«, 
besedilo »7. maja« nadomesti z besedilom »30. junija«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2161/22
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zako-

na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – urad-
no prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 
158/20 in 152/20 – ZZUOOP) ter v skladu s Splošnimi 
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 
(objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/in-
formacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega razpisa Krediti v breme rezervnega sklada 

in nepovratne finančne spodbude za pilotne 
projekte skupnih naložb celovite prenove starejših 

večstanovanjskih stavb
Javni razpis Krediti v breme rezervnega sklada in ne-

povratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih 
naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb 
(Uradni list RS, št. 26/22) se spremeni tako, kot sledi:
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večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij 
za energetske storitve (Uradni list RS, št. 26/22) se spre-
meni tako, kot sledi:

Besedilo 8. točke (rok za prejem in način oddaje 
vloge) se spremeni tako, da se glasi:

»Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prej-
me najkasneje do 31. oktobra 2022, oziroma je oddana 
na pošto priporočeno najkasneje do 31. oktobra 2022.

Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko skla-
da, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, 
se le ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 
31. oktobra 2022 do 14. ure.

Vlagatelji morajo najkasneje do 31. oktobra 2022 
oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na ele-
ktronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje 
tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj 
– vloga – razpis za pilotne projekte 4« ali bodo brez za-
pisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo 
s sklepom zavržene.«

Besedilo 9. točke (odpiranje vlog) se spremeni tako, 
da se glasi:

»Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 9. novembra 
2022 ob 10. uri na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po 
vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 6316-4/2022-8 Ob-2185/22
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-

like Slovenije na podlagi drugega odstavka 32. člena v 
povezavi z 12. členom, v zvezi z drugim in tretjim od-
stavkom 100. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in 
inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v na-
daljnjem besedilu: ZZrID), 15. člena Pravilnika o Ciljnih 
raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11, 
6/12 in 186/21 – ZZrID) (v nadaljnjem besedilu: Pravil-
nik o CRP), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečišče-
no besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 
z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 
2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 
št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 
z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 
6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, št. 6319-2/2013-54 
z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 z dne 
28. 10. 2019, št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 
št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, št. 6319-2/2013-58 
z dne 18. 5. 2020, št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 
št. 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, št. 6319-2/2013-61 
z dne 30. 11. 2020, št. 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 
št. 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 
z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 
(v nadaljnjem besedilu: Metodologija), Metodologije oce-
njevanja in izbora prijav na Javni razpis za izbiro razi-
skovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022, 
št. 012-3/2022-3 z dne 14. 4. 2022 (v nadaljnjem besedi-
lu: Metodologija CRP »Naša hrana, podeželje in naravni 
viri«), Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskoval-
nega programa CRP »Naša hrana, podeželje in naravni 
viri« v letu 2022, št. 631-9/2022/3 z dne 8. 4. 2022, in na 
podlagi soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, št. 631-8/2022/5 z dne 14. 4. 2022, objavlja

javni razpis 
za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega 

raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje 
in naravni viri« v letu 2022

1. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-

like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: MKGP).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega 

programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 
2022 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP »Naša 
hrana, podeželje in naravni viri«) je izbor in sofinancira-
nje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sek-
torju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike 
na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne 
za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja 
slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane 
in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem 
njihovega izvajanja.

Javni razpis CRP »Naša hrana, podeželje in narav-
ni viri« temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Reso-
luciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah 
razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, 
podeželje in naravni viri od leta 2021« in v drugih doku-
mentih razvojnega načrtovanja in gradivih MKGP, ter v 
Strategiji Republike Slovenije 2030.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebi-
nami MKGP v okviru štirih težišč CRP »Naša hrana, 
podeželje in naravni viri«:

Težišče 1: Pametno, odporno in konkurenčno kme-
tijstvo, gozdarstvo, ribištvo in živilskopredelovalni sektor;

Težišče 2: Varovanje okolja in trajnostno upravljanje 
z naravnimi viri;

Težišče 3: Kakovost življenja, varna in zdrava hra-
na, krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju;

Težišče 4: Oblikovanje in prenos znanja in na dej-
stvih utemeljena politika.

Težišča CRP iz prejšnjega odstavka ustrezajo stra-
teškim in drugim razvojnim dokumentom MKGP.

Vsebinske prioritete, prikazane v tematskih sklopih 
po posameznih težiščih, so določene na podlagi predlo-
ga MKGP v skladu z njihovimi dokumenti razvojnega 
načrtovanja in drugih gradiv, ki pomembno vplivajo na 
razvoj in so podlaga za oblikovanje in izvajanje CRP.

Razpisane teme z opredelitvijo in obrazložitvijo ciljev, 
skupno okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem pro-
jekta ter z navedbo uradne osebe MKGP so priloga Javne-
mu razpisu CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«.

Razpisani tematski sklopi in teme
Težišče 1: Pametno, odporno in konkurenčno kme-

tijstvo, gozdarstvo, ribištvo in živilskopredelovalni sektor
Tematski sklop: 1.1. Preobrazba proizvodnih sis-

temov pridelave hrane z inovativnimi rešitvami v sme-
ri krepitve odpornosti, konkurenčnosti, razogljičenja in 
trajnosti

Številka teme: 1.1.1.
Naslov teme: Razvoj trajnostnih proizvodnih siste-

mov v prašičereji, ki temeljijo na preciznem krmljenju z 
domačimi in alternativnimi krmnimi viri
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Cilji:
– s pomočjo modeliranja predhodnih in v potekajo-

čih raziskavah pridobljenih podatkov ugotoviti prehran-
ske potrebe prašičev lokalne (Krškopoljske) in modernih 
pasem in kategorij (npr. merjasci, težki prašiči) v različ-
nih sistemih reje (npr. ekološka reja, reja na prostem, 
reja z izpustom, pitanje na višje teže …);

– na podlagi dodatnih analiz določiti prehransko 
vrednost razpoložljivim lokalnim alternativnim krmnim 
virom;

– pripraviti modelne primere načrtov krmljenja z 
lastnimi krmnimi viri za različne sisteme reje v skladu s 
smernicami preciznega krmljenja;

– ugotavljati kakovost proizvodov v povezavi s sis-
temi reje, ki so predmet proučevanja v raziskavi;

– pripraviti priporočila s primeri dobrih praks.
Številka teme: 1.1.2.
Naslov teme: Pregled in prilagoditev tehnologije 

pridelave grozdja in vina zahtevam trga
Cilji:
– analizirati stanje in opredeliti spremembe ključnih 

tehnoloških parametrov pri pridelavi grozdja zaradi kli-
matskih sprememb in pojava bolezni vinske trte;

– analizirati podatke o dozorevanju grozdja iz vseh 
treh vinorodnih dežel (Posavje, Podravje, Primorska), 
pridobljeni v obdobju 2012–2021, v povezavi s klimat-
skimi podatki v tem obdobju (temperatura, osončenje, 
padavine, druge klimatske značilnosti) in primerjava s 
podatki o kakovostnih razredih pridelanih vinih v istem 
obdobju (10 let);

– analizirati profil slovenskega potrošnika vina;
– izvesti analizo trga (prodajni kanali, zahteve kup-

cev) pri pridelovalcih vina vseh treh vinorodnih dežel;
– ovrednotiti ustreznost obstoječega sistema kako-

vostnih razredov slovenskih vin glede na spreminjajoče 
se razmere na trgu vina (Slovenija, širše) in predhodno 
določen profil potrošnikov in analizo trga pri prideloval-
cih;

– ovrednotiti obstoječ sistem geografskih označb 
vina (glede ustreznosti obstoječe razdelitve na vinoro-
dne okoliše in vinorodne dežele, glede potrjevanja skla-
dnosti proizvoda) predvsem z vidika primernosti za na-
men promocije slovenskih vin z višjo dodano vrednostjo;

– predlagati ukrepe v obliki smernic za izboljšave 
tehnoloških parametrov pri pridelavi grozdja;

– pripraviti predlog sprememb tehnoloških para-
metrov pridelave grozdja in vina ter predlog sprememb 
kakovostnih parametrov pridelanega vina različnih kako-
vostnih razredov oziroma geografskih označb za namen 
predvidene novelacije nacionalne vinske zakonodaje.

Številka teme: 1.1.3.
Naslov teme: Evalvacija genskih virov hmelja z is-

kanjem odpornosti na hudo viroidno zakrnelost hmelja
Cilji:
– proučiti in določiti toleranco na CBCVd ženskih 

in moških hmeljnih rastlin, razpoložljivih v genski banki 
hmelja in jih vključiti v prva ciljna križanja;

– izbrane rastline testirati na odpornosti genotipov 
hmelja na CBCVd, v okviru selekcijskega nasada, ki se 
mora po končanem projektu priključiti k obstoječemu 
žlahtniteljskemu programu hmelja;

– v poskusu izvesti umetna okuževanja in fenotip-
sko ocenjevanje občutljivosti genotipov hmelja;

– vzgojiti nove družine križanj, ki bodo podlaga za 
nadaljnje genetske študije in proučevanje odpornosti na 
CBCVd pri hmeljni rastlini;

– pripraviti podlage za neposredno vpeljavo in dise-
minacijo novega znanja v obstoječ žlahtniteljski program 
ter pričetek vzgoje odpornih sort hmelja na CBCVd.

Številka teme: 1.1.4.
Naslov teme: Tehnologije trsničarske pridelave z 

inovativnimi rešitvami za krepitev odpornosti trajnostne-
ga vinogradništva

Cilji:
– ugotavljanje učinkovitosti termoterapije na dolo-

čene patogene viruse, fitoplazme, bakterije in glivena 
podlagi predhodnega in naknadnega preverjanje zdra-
vstvenega stanja z ustreznimi laboratorijskimi metodami;

– pridobitev praktičnih izkušenj s termoterapijo, 
vključno s tretiranjem z vročo vodo v skladu z medna-
rodnimi standardi, kot je EPPO standard PM 10/16, za 
posamezne sorte trte;

– priprava priporočil za prenos sistema tretiranja 
z vročo vodo za prakso ob upoštevanju mednarodnih 
standardov, kot je EPPO standard PM 10/16;

– preučitev drugih metodik zdravljenja trt v primerih 
manjše učinkovitosti termoterapije, kot so mikrografting, 
krioterapija, tkivne kulture;

– priprava strokovnih podlag za pridelavo patoge-
nov prostih trsnih cepljenk in informacije za uporabnike.

Številka teme: 1.1.5.
Naslov teme: Vpliv plastičnih odpadkov na zdravje 

mehkužcev ter okoljskega stresa na prirastek školjk in 
izboljšanje vzrejnih praks zaradi podnebnih sprememb

Cilji:
– pregledati, ali so školjke bolj izpostavljene mikro-

plastičnim delcem zaradi gojitvene infrastrukture, ki jo 
sestavljajo pretežno plastični materiali;

– ugotoviti vpliv gojitvene infrastrukture na priso-
tnost mikroplastike v gojiščih (školjčiščih) z upošteva-
njem globine, na kateri so gojene školjke bolj/manj iz-
postavljene plavajoči mikroplastiki;

– analizirati obstoječe podatkovne nize okoljskih 
parametrov (temperatura morja, slanost, koncentracije 
hranilnih snovi, raztopljenega kisika, mikroplastika) ter 
sintetizirati možne vplive na vzrejo školjk v severnem 
Jadranu;

– pregledati, kako se mikroplastika po školjčiščih 
razporeja glede na tokovanje, vremenske pogoje in le-
tne čase;

– analizirati biomarkerje fiziološkega stanja školjk 
v školjčišču, ki so uporabni za spremljanje prirastka in 
fitnesa školjk (kondicijski indeks, splošni stres, obre-
menjenost z onesnažili in kemijskimi onesnaževali v 
povezavi s plastičnimi odpadki ...) glede na lokacijo in 
globino vzreje;

– pregledati in analizirati obstoječe podatke o plank-
tonskih združbah, ki so hrana školjkam in/ali potencialni 
kompetitorji školjkam;

– analizirati obstoječe prakse v školjkarstvu;
– opraviti laboratorijsko simulacijo učinkov toplotne-

ga stresa na školjke ter analiza fiziološkega stanja školjk;
– izdelati okoljske scenarije pritiskov v severnem 

Jadranu kot orodje za školjkarje (za vzrejo v prihodnje);
– pripraviti priporočila za izboljšanje vzrejnih praks 

zaradi podnebnih sprememb.
Tematski sklop: 1.2. Izboljšanje poslovnega okolja, 

krepitev podjetništva, tržne usmerjenosti, in poslovne 
organiziranosti z inovativnimi rešitvami v agro-živilskih 
verigah

Številka teme: 1.2.1.
Naslov teme: Izgradnja teoretičnega modela za 

gradnjo cene kmetijskih in živilskih proizvodov v veri-
gah preskrbe s hrano v Sloveniji

Cilji:
– analiza pomena gradnje cene kmetijskih in živil-

skih proizvodov v verigi preskrbe s hrano od primarnega 
proizvajalca do končnega potrošnika;
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– pregled dobrih že delujočih praks gradnje cene 
v državah EU;

– izdelava teoretičnega modela gradnje cene, ki bo 
imel aplikativno uporabo;

– testiranje modela za gradnjo cene na podlagi 
razpoložljivih podatkov za posamezne verige preskrbe 
s hrano;

– predstavitev rezultatov na kvantitativni in kvali-
tativni način po posameznih verigah preskrbe s hrano.

Številka teme: 1.2.2.
Naslov teme: Možnosti razvoja zeliščarstva v Slo-

veniji
Cilji:
– analiza stanja gojenja zelišč v Sloveniji ter vzpo-

stavitev metodologije za izračun povprečnega pridelka 
za različne vrste in dele zelišč (listi, cvetovi, cela rastlina, 
seme, korenine) ter poiskati način pretvorbe različnih 
pridelkov na skupni imenovalec;

– ugotoviti potrebe potrošnikov, pridelovalcev, mož-
nosti povezovanja in odkupovanja ter izbrati okoljsko, 
zdravstveno in tržno najustreznejše zdravilne in aroma-
tične rastline za pridelavo pri nas;

– stroškovna analiza gojenja rastlin, ki imajo najve-
čji potencial pridelave in prodaje pri nas ter ovrednotenje 
vpliva gojenja izbranih zdravilnih in aromatičnih rastlin 
na okolje;

– celovito ovrednotiti potencial pridelave zdravilnih 
in aromatičnih rastlin pri nas ter posodobiti in pripraviti 
nove smernice razvoja lokalne oskrbe z zelišči s po-
udarkom na kratkoročnih in dolgoročnih ukrepih, ki bi 
povečali pridelavo zelišč v Sloveniji.

Tematski sklop: 1.3. Spodbujanje razvoja biogo-
spodarstva na načelih krožnosti v kmetijstvu, živilski 
industriji in gozdarstvu

Številka teme: 1.3.1.
Naslov teme: Tehnološka zasnova in poslovni mo-

del sistemskih krožnih rešitev na ravni kmetijskega go-
spodarstva

Cilji:
– pregled stanja in identifikacija konkretnih postop-

kov/tehnoloških rešitev v kmetovanju, ki prinesejo napre-
dek v smeri krožnega gospodarstva, njihovo ovrednote-
nje in uporaba v postopkih odločanja na kmetijskem 
gospodarstvu z vključevanjem teh vsebin v poslovne 
(razvojne) načrte ter izdelava elaborata tehnoloških pro-
cesov in snovnih/produktnih tokov;

– identifikacija ukrepov (naložbeni, površinski, AKIS 
in drugi), kjer se zasleduje osnovna načela krožnosti;

– oblikovanje predlogov pogojev in meril, s katerimi 
bi v bodoče ministrstvo ciljno usmerjalo preoblikovanje 
kmetovanja z upoštevanjem načel krožnega gospodar-
stva in razogljičenja prehranskega sektorja;

– izdelava predloga poslovnega modela in njegove-
ga ovrednotenja po kriterijih trajnosti (ekonomski, okolj-
ski in podnebni ter družbeni vidik) z ekonomsko analizo 
dejanskih učinkov prehoda, priložnosti, potrebnih vlaga-
njih na nivoju KMG;

– vzpostaviti pilotni sistem spremljanja in vrednote-
nja učinkovitosti prehoda v krožno gospodarstvo na ni-
voju kmetijskih gospodarstev oziroma nekega območja 
(npr. masni tokovi, hranila, energija ipd.).

Številka teme: 1.3.2.
Naslov teme: Načrtovanje in ocena sodobnih teh-

nologij v gozdni proizvodnji v podporo biogospodarstvu
Cilji:
– izdelati praktično orodje za načrtovanje ter izbiro 

primerne tehnologije pri izvajanju del v gozdovih z vidika 
presoje vplivov na okolje ter ekonomske presoje izbra-
ne tehnologije pridobivanja lesa (za lastnike gozdov, 

izvajalce del v gozdovih ter za odločevalce – Zavod za 
gozdove Slovenije, MKGP);

– določiti kriterije za oceno kakovosti izvedbe del v 
gozdovih ter oceno kakovosti izvedbe gradbenih del pri 
gradnji gozdnih prometnic (cest in vlak);

– izboljšati kakovost izvedbe del v gozdovih in nad-
graditi obstoječa znanja o tehnoloških, okoljskih, eko-
nomskih, socialnih kot tudi ergonomskih vidikih uvaja-
nja sodobnih tehnologij s poudarkom na učinkovitosti 
sodobnih tehnologij in tehnik za izvajanje negovalni del 
v mladem gozdu;

– oblikovanje smernic za uvajanje sodobnih tehno-
logij pri negi sestojev v mlajših razvojnih fazah;

– preprečiti morebitne konflikte z javnostjo pri uva-
janju novih tehnologij in izboljšati razumevanje vloge 
sodobnih tehnoloških rešitev pri pridobivanju lesa po-
trebnega za razvoj trajnostnega biogospodarstva;

– omogočiti deležnikom biogospodarstva oceno iz-
vedenih del v gozdovih z enotnimi kriteriji.

Številka teme: 1.3.3.
Naslov teme: Načini in možnosti uporabe živil, ki 

niso več namenjena prehrani ljudi kot alternativnih krmil 
za rejne živali

Cilji:
– pregled zakonodajnih možnosti in vrzeli za upora-

bo živil, ki ni več namenjena humani prehrani;
– pregled stanja količin in vrste živil, ki niso več na-

menjeni humani prehrani in bi jih bilo možno predelati 
za uporabo v krmilih za rejne živali (mogoče tudi za pse 
in mačke);

– pregled (popis) obstoječih obratov za predelavo 
živil, ki ni več namenjena humani prehrani;

– ocena potenciala, potreb in ekonomskega učinka 
v Sloveniji;

– oceniti možnosti uporabe posameznih živil za 
posamezne vrste živali, ki se najpogosteje zavržejo, 
in ovrednotiti njihovo prehransko kakovost ter varnost 
glede na zakonodajo;

– oceniti uporabnost posameznih živil za različne 
vrste in kategorije živali;

– pripraviti smernice za sklapljanje prehranskih in 
krmnih verig.

Težišče 2: Varovanje okolja in trajnostno upravljanje 
z naravnimi viri

Tematski sklop: 2.1. Prispevanje k blažitvi podneb-
nih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni pro-
izvodnji energije

Številka teme: 2.1.1.
Naslov teme: Obvladovanje tveganj pri gospodarje-

nju z gozdovi zaradi klimatskih sprememb
Cilji:
– na podlagi podatkov o sanitarnem poseku ter 

podatkov o statusu in rasti drevja na stalnih vzorčnih 
ploskvah Zavoda za gozdove Slovenije izdelati oceno 
tveganj za izbrane glavne gozdne rastiščne tipe, ki bo 
temeljila na analizi učinkov klimatskih sprememb na rast 
in mortaliteto drevja v zadnjih dvajsetih letih ob upošte-
vanju različnih sestojnih razmer;

– za glavne gozdne rastiščne tipe v Sloveniji pripra-
viti usmeritve za prilagajanje gozdnih sestojev na klimat-
ske spremembe, ki bodo povečale njihovo odpornost in 
prilagoditveni potencial;

– razviti postopek optimalne sanacije gozdov po 
ekstremnih vremenskih dogodkih glede na ekonomske, 
ekološke in socialne vidike;

– izdelati predlog postopka za poenostavljeno in 
učinkovito prilagoditev gozdnogospodarskih načrtov za-
radi pojava ekstremnih vremenskih dogodkov v obdobju 
njihove veljavnosti.
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Številka teme: 2.1.2.
Naslov teme: Kriteriji za določitev hudourniških ob-

močij, kartiranje ter smernice za gospodarjenje z gozdo-
vi na hudourniških območjih

Cilji:
– definirati, kaj so »hudourniška območja« in pri-

praviti način določanja hudourniških območij v Sloveniji;
– način in merila za klasifikacijo hudourniških ob-

močij v Sloveniji;
– določiti način priprave kart hudourniških območij 

za Slovenijo;
– pripraviti smernice in ukrepe za gospodarjenje z 

gozdovi v hudourniških območjih;
– pripraviti predlog za financiranje in sofinanciranje 

ukrepov za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških 
območjih;

– opraviti raziskave na področju varstva pred ero-
zijo s predlogi za tipske rešitve objektov, ki tako varstvo 
zagotavljajo;

– pripraviti smernice oziroma izhodišča za spre-
membo Zakona o gozdovih, ki bi bil pravna podlaga za 
ukrepanje v hudourniških območjih.

Številka teme: 2.1.3.
Naslov teme: Vrednotenje plitvega geotermalnega 

potenciala za proizvodnjo hladu za hladilnice
Cilji:
– Inventarizacija obstoječih sistemov hladilnic in 

analiza energetskih potreb hladilnic za zelenjadarstvo 
(npr. zelje, solata ...).

– Opredelitev tipskih bazičnih in koničnih energet-
skih potreb ter presežne toplote, ki jo je potrebno odvesti 
v tla na vsaj enem pilotnem območju.

– Na podlagi analize naravnih danosti izdelati po-
drobne geološke in hidrogeološke karte kot osnove za 
karakterizacijo izbranega območja.

– Analizirati ponudbo dostopnih tehnologij izvedbe 
geotermalnih toplotnih črpalk s predlogom izbora naj-
primernejših tehnologij geotermalnih objektov glede na 
ugotovljene naravne danosti.

– Na podlagi pregleda metod vrednotenj potencia-
la za skladiščenje energije in pridobivanje hladu izbrati 
najustreznejši model kvantifikacije.

– Določiti optimalne kriterije glede števila, globine in 
vrste objektov (geosond ali vrtin) za pridobitev potrebne 
količine hladu na pilotnem območju na podlagi simu-
lacije vpliva proizvodnje hladu na podzemlje glede na 
geološke danosti in tehnologije rabe.

– Priprava predloga tehničnih smernic in predlogov 
(zakonodajnih) omejitev za izvedbo sistemov v praksi z 
upoštevanjem njihovega vpliva na okolje.

– Izvedba delavnice za obravnavo predlogov smernic.
Tematski sklop: 2.2. Spodbujanje trajnostnega raz-

voja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so 
voda, tla in zrak

Številka teme: 2.2.1.
Naslov teme: Inputi v ekološkem kmetijstvu
Cilji:
– pregled in analiza uporabe inputov v ekološkem 

kmetijstvu (anketa) med ekološkimi kmetijami, predelo-
valnimi obrati in v trgovski mreži;

– proučitev inputov, ki so v tujini na razpolago, v 
RS pa jih ekološki pridelovalci nimajo, predvsem pri 
zahtevnejših ekoloških proizvodih (zelenjava, grozdje, 
sadje), vključno s sredstvi za skladiščenje ekoloških 
pridelkov in predelavo (npr. antioksidanti ekološkega 
rastlinskega izvora);

– proučitev sistema ravnanja glede inputov na pod-
ročju ekološkega kmetijstva v tujini in opis rešitev za 
ekološko kmetovanje;

– evidentiranje potrebnih inputov za vsa področja 
eko pridelave: gnojila in izboljševalci tal, sredstva za 
varstvo rastlin ter nego in krepitev, krmila in vitaminsko 
mineralne mešanice, silirni in drugi tehnološki dodatki, 
sredstva za nego in zdravljenje živali, sredstva za či-
ščenje in razkuževanje zgradb in napeljav v živinoreji, 
sredstva za uporabo v ekološkem čebelarstvu, živilski 
dodatki vključno z nosilci, pripomočki za predelavo, iz-
delki iz mikroorganizmov, arome, barvila za označevanje 
mesa in jajčnih lupin, sadne baze in dodatki, sredstva za 
nego vina z upoštevanjem dodatnih zahtev posameznih 
oblik in dodatnih standardov ekološkega kmetijstva in 
druga sredstva;

– proučitev in predlog nekaterih možnih alterna-
tivnih proizvodov, ki se lahko uporabljajo v ekološkem 
kmetovanju in predelavi in so kot alternativna sredstva 
na razpolago v Sloveniji z upoštevanjem morebitnih 
sprememb v predpisih za ekološko kmetovanje;

– izdelava računalniškega modela in vzpostavi-
tev sistema inputov, ki bo brezplačno dostopen upo-
rabnikom, ter možnost izdaje elektronske publikacije 
z izborom inputov za posamezen ekološki proizvod ter 
koncept izvajanja sistema v sklopu AKIS (vzdrževanje, 
upravljanje in dopolnjevanje).

Številka teme: 2.2.2.
Naslov teme: Sinteza in prostorska opredelitev po-

datkov kmetijske in okoljske kakovosti tal za izvaja-
nje resolucije »Naša hrana podeželje in naravni viri po 
2021« in strateškega načrta

Cilji:
– pregled stanja ureditev gnojenja po drugih državah;
– pregled ureditev spremljanja porabe sredstev za 

gnojenje po drugih državah (EU) – registri sredstev za 
gnojenje;

– določitev nacionalnih pravil za sredstva za gnoje-
nje (po kategorijah kot jih določa Uredba 2019/1009/EU), 
poudarek na biostimulantih in organskih gnojilih;

– predlog strukture zakona (kaj vse bi zakon o sred-
stvih za gnojenje lahko obsegal) – opredelitev vrzeli na 
tem področju v Sloveniji;

– prostorski pregled stanja kakovosti založenosti 
KZ z glavnimi hranili – prostorske baze na podlagi sin-
teze aktualnih in dostopnih arhivskih podatkov kontrole 
rodovitnosti in raziskav, ki so bile financirane z javnimi 
sredstvi;

– ocena kakovosti KZ (vsebnost talne organske 
snovi, makro in mikro hranil, deloma talne biote) po 
šestih glavnih vrstah kmetijske rabe (njive, hmeljišča, 
sadovnjaki, vinogradi, travniki/pašniki), pedosekvencah 
in območjih strateško pomembnih KZ;

– vsebnost onesnaževal v tleh KZ (na podlagi sin-
teze študij in dostopnih podatkov onesnaženja tal) in, 
kjer možno, identifikacija območij s potencialno sporno 
kakovostjo KZ;

– zasnova sistema in operativnih standardov (pred-
log navodila) mednarodno primerljivega spremljanja ka-
kovosti in stanja tal KZ za potrebe poročanja;

– prototip nacionalnega sistema podatkov rastlin-
skih hranil v tleh KZ;

– prototip spletnega prostorskega pregledovalnika 
stanja kakovosti KZ za potrebe pridelovalce, svetovalne 
službe, kmetijske inšpekcije in poročanja na nacionalni 
in mednarodni ravni;

– prostorska analiza morebitnih odstopanj zalo-
ženosti tal glede na normative obstoječih smernic za 
strokovno utemeljeno gnojenje.

Številka teme: 2.2.3.
Naslov teme: Rodovitnost in biološka aktivnost tal 

v oljčnih nasadih
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Cilji:
– zasnovati poljski poskus za celostno proučitev 

rodovitnosti slovenskih oljčnikov glede na različne kme-
tijske prakse obdelave in gnojenja ter pristop nadgraditi 
z novejšimi metodami spremljanja nekaterih biotskih 
dejavnikov v tleh;

– preučiti vplive različnih načinov nege v oljčnih 
nasadih (različne negovane ledine, obdelava tal) in raz-
ličnega gnojenja, vključno z uporabo oljčnih tropin, na 
stanje v tleh (vsebnost organske snovi, strukturo in te-
ksturo tal, vsebnost hranil, sestavo talnega mikrobioma), 
na prehrano rastlin (vsebnost hranil v rastlini), na rast in 
rodnost oljk ter na biološko aktivnost tal;

– določiti biotske indikatorje kakovosti tal;
– posebej proučiti razgradnje oljčnih tropin in ra-

stlinske vode (pri skladiščenju) ter vplivov na okolje (na 
tla in na vodo v tleh);

– priprava tehnoloških navodil za gnojenje oljk in 
obdelavo tal na podlagi rezultatov preizkušanja;

– določiti standarde za zdrava tla oljčnih nasadov, 
na podlagi ovrednotenih biotskih indikatorjev kakovosti 
tal).

Številka teme: 2.2.4.
Naslov teme: Prenova upravljanja z državnimi kme-

tijskimi zemljišči
Cilji:
– analizirati dosedanje upravljanje s kmetijskimi 

zemljišči v lasti RS, s katerimi upravlja Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov RS (analizirati prednosti in sla-
bosti obstoječega sistema ureditve področja zakupa 
kmetijskih zemljišč) in opraviti razgovore z izbranimi 
deležniki (predstavniki družinskih kmetij in kmetijskih 
podjetij);

– na podlagi analiz poiskati model prednostnega 
vrstnega reda za zakup kmetijskih zemljišč s katerimi 
upravlja SKZG RS;

– analizirati in podati predloge za izboljšanje po-
stopka oddaje kmetijskih zemljišč v zakup (npr. smisel-
nost uporabe Zakona o splošnem upravnem postopku);

– opredeliti smiselnost uvedbe zemljiške kapice 
(maksimalna površina zemljišč s katerimi upravlja SKZG 
RS) pri zakupu na posameznega zakupnika;

– analizirati možnost prerazporeditve zakupa kme-
tijskih zemljišč z velikih zakupnikov (tistih, ki imajo v 
zakupu več kot 100 ha kmetijskih zemljišč v lasti RS) na 
družinske kmetije;

– analizirati vpliv morebitne prerazporeditve zakupa 
kmetijskih zemljišč na skupno kmetijsko proizvodnjo in 
prehransko verigo;

– predlagati več scenarijev oziroma možnih rešitev 
za izboljšanje upravljanja s kmetijskimi zemljišči, ki so v 
lasti Republike Slovenije;

– pripraviti strokovno podlago, ki vsebuje analizo 
dosedanjega upravljanja s kmetijskimi zemljišči, ki so 
v lasti RS, prednosti in slabosti dosedanjega sistema 
zakupa teh zemljišč ter predloge sistemskih rešitev na 
področju zakupa kmetijskih zemljišč, ki so v lasti RS;

– podati predloge za prerazporeditev zakupa kme-
tijskih zemljišč, ki so v lasti RS, z ovrednotenjem predla-
gane prerazporeditve na skupno kmetijsko proizvodnjo 
in na prehransko verigo.

Številka teme: 2.2.5.
Naslov teme: Ugotavljanje učinkovitosti različnih 

pristopov pri izvajanju gozdnega reda za preprečevanje 
prenamnožitev smrekovih podlubnikov z uporabo najbolj 
učinkovitega feromonskega pripravka in pasti

Cilji:
– ugotoviti pomen sečnih ostankov po sanitarni seč-

nji za nadaljnje izbruhe smrekovih podlubnikov;

– ugotoviti vpliv geografskih in podnebnih dejavni-
kov ter različnih pristopov gozdnega reda za zmanjševa-
nje tveganj za nadaljnje izbruhe podlubnikov;

– ugotoviti pomen odpadle skorje napadenih dreves 
kot vira smrekovih podlubnikov za naslednjo sezono s 
pomočjo ugotavljanja pravočasne izdelave lubadark po-
letnega napada smrekovih podlubnikov na pojav žarišč 
smrekovih podlubnikov v naslednji sezoni;

– spremljanje učinkovitosti gozdnega reda za pre-
prečevanje prenamnožitev podlubnikov z uporabo pasti 
in feromonov, ki so se izkazali kot najbolj učinkoviti za 
spremljanje smrekovih podlubnikov za potrebe napove-
dovanja prenamnožitev;

– usposobljenost izvajalcev gozdnih del za izvaja-
nje primernega gozdnega reda po sanitarnih sečnjah 
zaradi smrekovih podlubnikov;

– pripraviti predlog sprememb pravne ureditve za 
področje gozdnega reda.

Številka teme: 2.2.6.
Naslov teme: Proces spremembe in dopolnitve na-

cionalnega gozdnega programa
Cilji:
– presoja Resolucije o Nacionalnem gozdnem pro-

gram (ReNGP), ki je bila sprejeta leta 2007, glede aktu-
alnega stanja gozdov in gozdarstva v Sloveniji;

– priprava pregleda in ocena vpliva aktualnih politik 
na svetovni (mednarodni) ravni ter zavez Republike Slo-
venije v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi;

– priprava pregleda in ocena vpliva strateških in 
zakonodajnih določil glede gospodarjenja z gozdovi na 
ravni različnih politik EU;

– pregled in ocena vpliva strateških usmeritev na 
gospodarjenje z gozdovi na nacionalni ravni;

– evidentiranje ključnih problemov prihodnjega raz-
voja slovenskih gozdov in možnih načinov njihovega 
reševanja na podlagi ugotovitev oziroma Poročil o izva-
janju nacionalnega gozdnega program;

– priprava nabora novih ciljev, ukrepov in indika-
torjev (skladno z mednarodnimi sprejetimi usmeritvami 
ter predhodno opredeljenimi problemi razvoja gozdov 
v Sloveniji);

– priprava izhodišč za podporo vključevanja goz-
darstva v biogospodarstvo na načelih krožnosti;

– oblikovanje predloga strukture novega strateške-
ga dokumenta za področje gozdarstva, ki bo temeljil na 
ugotovljenem stanju gozdov in gozdarstva v Sloveniji 
ter upošteval mednarodno sprejete kriterije in indikatorje 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in vpliv politik, ki 
se jim je zavezala Republika Slovenija;

– priprava predloga izvedbe participativnega pro-
cesa v okviru gozdnega dialoga, ki za pripravo nove 
strategije za gospodarjenje z gozdovi ter oblikovanja 
nadaljnjega procesa gozdnega dialoga, ki bi bil ključni 
ukrep za pripravo strategije;

– priprava predloga spremljanja implementacije in 
uspešnosti izvedbe nove strategije.

Številka teme: 2.2.7.
Naslov teme: Podpora boljšemu upravljanju odno-

sov med veliko rastlinojedo divjadjo in gozdom
Cilji:
– priprava analize dometa in identifikacija prednosti 

ter slabosti monitoringa objedenosti gozdnega mladja in 
drugih podatkov za presojo uspešnosti naravne obnove 
v različnih prostorskih merilih;

– ovrednotenje stroškov in logističnih zahtev iz-
vedbe metode štetja kupčkov iztrebkov in uporabe foto 
pasti;

– ocena zanesljivosti rezultatov v različnih prostor-
skih merilih;
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– priprava strokovnih podlag za boljše upravljanje 
velike rastlinojede divjadi v odnosu do gozda.

Tematski sklop: 2.3. Prispevanje k varstvu biotske 
raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohra-
njanje habitatov in krajine

Številka teme: 2.3.1.
Naslov teme: Zasnova metodologije monitoringa 

nadzemne in podzemne biotske raznovrstnosti v kmetij-
ski krajini za spremljanje učinkovitosti naravovarstvenih 
ukrepov Skupne kmetijske politike

Cilji:
– pripraviti pregled primerov dobrih praks iz dru-

gih držav EU glede monitoringov biotske raznovr-
stnosti na kmetijskih zemljiščih in glede spremljanja 
učinkovitosti naravovarstvenih ukrepov Skupne kme-
tijske politike;

– preučiti metodologijo in prostorske mreže 
točk/kvadrantov LUCAS (Europe's Land Use-Land Co-
ver Area Frame Survey) in EMBAL (European Monito-
ring of Biodiversity in Agricultural Landscapes) v Slove-
niji ter mrežo vzorčnih točk za oceno zalog ogljika v tleh 
za potrebe LULUCF. Na obstoječih točkah preveriti rabo 
tal, naravne danosti za kmetijstvo, upravno varstvene 
režime in vključenost v SKP ukrepe. Na podlagi tega 
preučiti prostorski potencial EU monitoringov za sprem-
ljanje učinkovitosti ukrepov Skupne kmetijske politike na 
nacionalni ravni;

– modificirati metodologiji monitoringov LUCAS 
(Europe's Land Use-Land Cover Area Frame Survey) 
in EMBAL (European Monitoring of Biodiversity in Agri-
cultural Landscapes) za uporabo v Sloveniji, predlagati 
izboljšave ter dopolniti mrežo točk/kvadrantov;

– pripraviti pregled izvajanja monitoringov talne bio-
te v primerljivih evropskih državah (tako EU kot ne-EU) 
in preučili obstoječe indekse za spremljanje učinkov 
kmetijskih praks na talno bioto ter predlagali izbor me-
todologije za Slovenijo;

– preveriti uporabnost predlaganega indeksa kot 
kazalnika sprememb talne biote na izbranem tipu kme-
tijske rabe tal v Sloveniji;

– oceniti stroške nadgradnje obstoječih monitorin-
gov tal kmetijskih zemljišč v Sloveniji (LUCAS, vzorčenje 
tal za oceno zalog ogljika v tleh za potrebe LULUCF) s 
spremljanjem talne biote;

– pripraviti pregled in testirati uporabo podatkov 
satelitov Sentinel programa Copernicus ter drugih javnih 
in zasebnih podatkovnih naborov, in drugih tehnologij za 
monitoring stanja in spremljanja biotske raznovrstnosti 
ter sprememb v kmetijski krajini;

– zasnovati in na terenu testirati metodologijo mo-
nitoringa nadzemne in podzemne biotske raznovrstnosti 
za spremljanje učinkovitosti naravovarstvenih ukrepov 
Skupne kmetijske politike, ki prispevajo k varstvu kvalifi-
kacijskih Natura 2000 vrst, njihovih habitatov in habitatih 
tipov ter divjih opraševalcev in krajinskih značilnosti.

Številka teme: 2.3.2.
Naslov teme: Ukrepi za ohranjanje biotske raznovr-

stnosti v gozdnih ekosistemih
Cilji:
– analizirati primernost obstoječih ukrepov ob obno-

vi in gojenju gozdov za ohranjanje biotske raznovrstnosti 
na ekosistemski, vrstni in genetski ravni s ciljem vzdr-
ževanja naravne regulacijske sposobnosti in ohranjanja 
prilagoditvenega potenciala gozdov na spreminjajoče 
se okolje;

– razviti in predlagati ukrepe gospodarjenja z goz-
dovi, prilagojene podnebnim spremembam, ki spodbu-
jajo bolj pogosto in obilno cvetenje in obrod, vrstno in 
genetsko pestrost gozdnega drevja, ter razviti in vzpo-

staviti sistem sledenja za dolgoročno spremljanje uspeš-
nosti dopolnilne setve in sadnje po izbranih vrstah in 
proveniencah;

– določiti ustreznost naravnega mladja in testirati 
sistem dopolnilne sadnje z izbranim rastiščem primer-
nimi in provenienčno ustreznimi sadikami gozdnega 
drevja za doseganje večje izkoriščenosti rastiščnega 
potenciala, in v skladu s trajnostnimi gozdno gospo-
darskimi cilji;

– določiti in testirati primernost strukturno-morfolo-
ških in fizioloških znakov kakovosti sadik za uporabo v 
praksi ter vzpostaviti referenčno bazo podatkov o pri-
mernosti izbranih vrst in sevov mikoriznih gliv za razvoj 
inovativnih tehnik vzgoje mikoriziranih sadik za potrebe 
zagotavljanja ustrezne kakovosti in količine gozdnega 
semena in sadilnega materiala ter uspešnosti sadnje in 
preživetja sadik v gozdu;

– na podlagi pridobljenih rezultatov in ugotovitev 
pripraviti predlog smernic za gozdnogojitveno in dreve-
sničarsko prakso ter predlog dopolnitve indikatorjev za 
spremljanje biodiverzitete na različnih nivojih (ekosis-
temski, vrstni in genetski).

Številka teme: 2.3.3.
Naslov teme: Ritje divjih prašičev: vzroki, posledice 

in možnosti za zmanjšanje škod ter konfliktov
Cilji:
– ugotoviti vpliv talnih lastnosti in dostopnosti pre-

hranskih virov za divjega prašiča v tleh na ritje;
– ugotoviti, kako antropogeni vnos hranil, upošte-

vaje razlike v intenziteti, režimu in načinu gnojenja tal, 
vpliva na izpostavljenost kmetijskih površin (travinja) ritju 
divjih prašičev;

– spoznati prehranske preference, prostorsko ve-
denje in aktivnost divjega prašiča v povezavi z ritjem in 
antropogenim vnosom hranil;

– določiti in kvantificirati zastopanost za kmetijstvo 
škodljivih organizmov (npr. različnih nevretenčarjev, kot 
so ličinke majskega hrošča) v prehrani divjih prašičev;

– določiti vpliv ritja divjih prašičev na bioprodukci-
jo in vrstno sestavo/pestrost različnih tipov travinja ter 
opredeliti učinke različnih načinov saniranja škod glede 
na tip travinja in čas/sezono nastanka škode;

– dopolniti dosedanja spoznanja o potencialu belja-
kovinsko-vitaminskih dodatkov kot sredstva za zmanjša-
nje ritja divjih prašičev na travinju;

– pripraviti operativna navodila za sanacijo škod 
zaradi ritja in predlog smernic za izvajanje ustreznih 
odvračalnih ukrepov, prilagojenega krmljenja ter izva-
janja lova;

– prispevati k izobraževanju, vzgoji novih kadrov in 
dvigu raziskovalnega potenciala na področju raziskav 
divjadi in lovstva v Sloveniji;

– prispevati k zmanjšanju konfliktov med lastniki 
zemljišč in upravljavci populacij.

Številka teme: 2.3.4.
Naslov teme: Razvoj molekularnih orodij za za-

gotavljanje sledljivosti z identifikacijo in deponiranjem 
genetskega materiala osebkov prepovedanih vrst prosto 
živečih živali

Cilji:
– razvoj in uvedba molekularno genetskih analiz za 

namene enoznačnega prepoznavanja živali;
– deponiranje odvzetega materiala, ki bo pobran 

na terenu;
– genska banka (zbirka), ki lahko služi tudi drugim 

namenom (ugotavljanje sorodstvenih vezi, preprodaja 
živali, forenzična medicina);

– seznam prostoživečih vrst živali (prepovedanih 
vrst), ki so prisotne v Sloveniji.
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Težišče 3: Kakovost življenja, varna in zdrava hra-
na, krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju

Tematski sklop: 3.1. Zdravje rastlin in živali ter iz-
boljšanje dobrega počutja živali

Številka teme: 3.1.1.
Naslov teme: Ukrepi za preprečevanje nadaljnjega 

širjenja zlate trsne rumenice (fitoplazma Grapevine fla-
vescence dorée)

Cilji:
– preverjanje možnosti ugotavljanja fitoplazme Gra-

pevine flavescence dorée (FD), ki povzroča zlato trsno 
rumenico, v preimaginalnih stadijih v glavnem prenašal-
cu – ameriškem škržatku (Scaphoideus titanus);

– razširitev znanja o drugih škržatkih – možnih pre-
našalcih FD in preverjanje njihove prisotnosti v Sloveniji;

– ugotavljanje okuženosti drugih škržatkov – mo-
žnih prenašalcev te fitoplazme v vinogradih in v bližini 
vinogradov;

– proučevanje vzhodnjaškega škržatka (Orientus 
ishidae): preučevanje bionomije, preverjanje možnosti 
prenosa FD med leskami in na trto in možnosti zatiranja 
z insekticidi na leskah;

– ugotavljanje pomena alternativnih gostiteljskih 
rastlin FD v bližini vinogradov, kot je npr. samonikla ali 
gojena leska, kot rezervoar za prenos FD na trto;

– daljinsko zaznavanje z metodo hiperspektralne-
ga slikanja z letalom za zgodnje odkrivanje okužb zlate 
trsne rumernice.

Številka teme: 3.1.2.
Naslov teme: Ukrepi za zmanjšanje rabe kemičnih 

FFS v vinogradništvu
Cilji:
– izdelava programa varstva vinske trte za vse bo-

lezni in škodljivce, ki bi predstavljal alternativo uporabi 
kemičnih FFS in obsegal uporabo osnovnih snovi, FFS na 
osnovi mikroorganizmov ter FFS z manjšim tveganjem;

– izvedba dveletnih poskusov učinkovitosti za vsa-
ko posamezno metodo in snov ter njihovo ovrednotenje 
v skladu z obstoječo metodologijo;

– v primeru, da za določeno bolezen ali škodljivca 
nobena od testiranih alternativ ne doseže željene učin-
kovitosti oziroma kontrole bolezni ali škodljivca, izdelava 
programa varstva vinske trte ob minimalni rabi kemičnih 
FFS, ki imajo z vidika vplivov na okolje in zdravje ljudi 
najmanjši možni vpliv.

Tematski sklop: 3.2. Zdravje, hrana in odpadki hrane
Številka teme: 3.2.1.
Naslov teme: Razvoj multimetode za ugotavljanje 

ostankov prepovedanih zdravil v živilih
Cilj:
– razvoj multirezidualne metode za ugotavljanje 

prepovedanih snovi v živilih živalskega izvora;
– validacija metode na vzorcih mesa in priprava 

dokumentacije za akreditacijo metode;
– prenos vpeljane metode v uporabo v okviru pro-

grama monitoring rezidua, ki se ga izvaja na letnem 
nivoju.

Številka teme: 3.2.2.
Naslov teme: Prepoznavanje rastlinskih in živalskih 

vrst v prehranski verigi s pomočjo DNA barkodiranja
Cilji:
– vpeljava in optimiziranje metode za prepoznava-

nje rastlinskih in živalskih vrst v nesestavljenih nepro-
cesiranih živilih;

– vpeljava in optimiziranje metode za prepoznava-
nje rastlinskih in živalskih vrst v sestavljenih neprocesi-
ranih živilih;

– preizkus uporabe metode in njena optimizacija za 
prepoznavanje rastlinskih in živalskih vrst v procesiranih 
nesestavljenih in sestavljenih živilih;

– prenos vpeljanih metod v uporabo v živilsko-pre-
delovalni industriji in za potrebe uradnega nadzora.

Težišče 4: Oblikovanje in prenos znanja in na dej-
stvih utemeljena politika

Tematski sklop: 4.1. Podatkovni viri in orodja v pod-
poro odločanju kmetijske, gozdarske in ribiške politike

Številka teme: 4.1.1.
Naslov teme: Podpora na dejstvih utemeljeni kme-

tijski politiki in prehodu FADN v FSDN
Cilji:
– preveriti implementacijo načrtovanega vzorca 

FADN ter pripraviti predloge za prilagoditve s ciljem 
izboljšanja reprezentativnosti in posledično kakovosti 
podatkov FADN za Slovenijo;

– preveriti možnosti in pripraviti predloge za opti-
mizacijo (avtomatizacijo) postopkov vnosa, nadgradnjo 
osnovne obdelave podatkov in uporabnejših oblik iz-
pisov rezultatov (individualnih, agregatnih) osnovnega 
FADN za Slovenijo;

– preučiti možnost širitve podatkovne baze FADN 
na t. i. čiste obveznike FADN;

– preveriti uporabnost kazalnikov za spremljanje 
trajnostnega kmetijstva (CRP V4-1813) in pripraviti 
pred loge za sinhronizacijo s FSDN procesom in proce-
som priprave podatkov za Podatkovno skladišče MKGP;

– analizirati dostopnost/pretvorljivost podatkov na 
ravni KMG za potrebe spremljanja novih kazalnikov;

– na vzorcu realnih kmetijskih gospodarstev (naj-
manj 50), ki vodijo FADN računovodstvo, preveriti zbira-
nje in osnovno obdelavo dodatnih podatkov za pripravo 
novih kazalnikov (vključiti različne tipe, ekonomsko ve-
likost in lego KMG);

– pripraviti predlog povezljivosti podatkovne baze 
FADN/FSDN s Podatkovnim skladiščem MKGP in dru-
gimi relevantnimi podatkovnimi bazami na različnih rav-
neh kmetijstva;

– pripraviti predloge za nadgradnjo t. i. povratnih 
informacij in izpisov ključnih rezultatov FADN/FSDN: 
sodobnejše, dinamične in bolj personalizirane oblike;

– pripraviti izhodišča za svetovanje KMG po meri 
na podlagi novih kazalnikov, izobraževanje kmetijskih 
svetovalcev in KMG.

Tematski sklop: 4.2. Uvajanje digitalizacije v kmetij-
stvu, gozdarstvu in živilski industriji

Številka teme: 4.2.1.
Naslov teme: Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za 

podporo v pridelavi sadja
Cilji:
– priprava analize podatkov potrebnih za uprav-

ljanje sadovnjakov: stanje nasada in konkretni podatki 
opazovanj oziroma meritev, na katerih temeljijo posa-
mezne tehnološke odločitve, digitalni dnevnik opazo-
vanj, meritev in potrebnih/izvedenih tehnoloških ukre-
pov, spremljajoče vrednotenje stroškov dela in materiala 
in ekonomika pridelave;

– izdelava sistematičnega zbiranja podatkov za 
upravljanje sadovnjakov s poudarkom na avtomatizaciji 
in z uporabo digitalnih orodij (digitalna analiza slike, da-
ljinsko zaznavanje, podatki meteoroloških postaj);

– naprava spletne platforme in elektronskega nači-
na beleženja podatkov v ustrezni platformi z možnostjo 
odprtega ali zaprtega dostopa do akumuliranih podat-
kov, naprava baze podatkov, arhiv sadovnjaka;

– izdelava računalniško podprtega sistema za anali-
zo pridobljenih podatkov za zagotavljanje hitrejše in bolj 
strokovne samostojne odločitve uporabnika za izvajanje 
ukrepov v sadovnjaku;

– podpora pri operativnih odločitvah glede varstva 
rastlin (monitoring, prognoza ter potreba po sredstvih za 
varstvo rastlin) in za uporabo rastlinskih bioregulatorjev;
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– podpora pri tehnoloških odločitvah (pomološki 
in pomotehnični ukrepi, prognoza količine in kakovosti 
pridelka z vključitvijo nedestruktivnih metod in odločitve 
glede skladiščenja pridelka);

– avtomatizirano vodenje evidenc za potrebe sa-
dovnjaka, historičnih in planskih analiz ter za vodenje 
predpisanih evidenc v posameznih ukrepih kmetijske 
politike;

– zagotavljanje agregiranih podatkov na nivoju sa-
dovnjaka in povezljivost podatkov s predpisanimi evi-
dencami ter z razvitimi informacijskimi rešitvami v okviru 
MKGP in organov v sestavi.

Številka teme: 4.2.2.
Naslov teme: Digitalno povezovanje informacijskih 

sistemov in upravljanje izbruhov bolezni živali
Cilji:
– proučiti obstoječe informacijske sisteme na pod-

ročju zdravstvenega varstva živali (EPI, VOLOS, WBT) 
in geografski informacijski sistem GIS ter načine obve-
ščanja, poročanja o boleznih živali in načrtov ukrepanja 
ob izbruhih ter opredeliti možnosti digitalizacije ob upo-
števanju vseh predpisanih postopkov iz zakonodaje, ki 
ureja bolezni živali;

– izdelati aplikacijo za mobilne naprave (telefo-
ne/računalniške tablice) za enoten dostop/povezavo do 
vseh podatkov za pripravo načrtov ravnanja za zajezitev 
izbruhov bolezni živali in zoonoz (EPI, VOLOS, WBT, 
GIS) in jo testirati v delovnih okoljih upravljanja izbruhov 
bolezni živali in zoonoz;

– omogočiti dostop do mobilne aplikacije tudi preko 
pametnih telefonov službam, vključenim v ukrepanje ob 
pojavu bolezni živali in zoonoz oziroma deležnikom, ki 
se jih posledice ukrepanja dotikajo. Testiranje aplikacije 
s strani vseh deležnikov izvesti na način izvedbe simula-
cijske vaje upravljanja izbruhov bolezni živali in zoonoz;

– na podlagi obeh testiranj analizirati delovanje 
aplikacije in po potrebi pripraviti izboljšave;

– za potrebe zajemanja podatkov mora aplikacija 
omogočati vnos in shranjevanje podatkov, pridobljenih 
na terenu in njihov prenos v informacijski sistem, da 
se vključenim v uporabo aplikacije omogoči takojšen 
dostop do istih podatkov in s tem zagotovi hiter pregled 
nad situacijo in smiselnostjo ukrepov ter napredka pri 
izkoreninjenju bolezni živali in zoonoz;

– aplikacija mora omogočati tudi možnosti za potre-
be nadgradnje in povezljivost s podatkovnimi bazami s 
področja zdravstvenega varstva živali.

Številka teme: 4.2.3.
Naslov teme: Razvoj celovite digitalne rešitve vode-

nja evidence za uporabo fitofarmacevtskih sredstev na 
nivoju kmetijskih gospodarstev

Cilji:
– izdelava uporabniku prijazne pametne in namizne 

aplikacije za sprotno spremljanje in poročanje o rabi 
FFS na posameznih površinah (GERK), ki uporabniku 
glede na geolokacijo ponudi analizo uporabe in potreb 
po uporabi FFS;

– povezava aplikacije z drugimi relevantnimi siste-
mi MKGP (register kmetijskih gospodarstev, SI-FAST, 
podatkovno skladišče MKGP), ARSKTRP (sistem za 
spremljanje površin, baza zbirnih vlog), Agromet (mreža 
agrometeoroloških postaj in napoved stanja in drugi-
mi), ter drugimi ukrepi, ki jih uporabnik izvaja pri svoji 
dejavnosti (intergirano varstvo rastlin in nadstandardne 
prakse);

– vzpostavitev pretoka podatkov iz aplikacije v cen-
tralni register dejanske uporabe FFS, ki se vodi na ni-
voju UVHVVR.

3. Okvirna višina sredstev
Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo 

tega razpisa znaša 5.400.000,00 EUR. Razpis bo rea-
liziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Re-
publike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Okvirna višina sredstev po udeležencih za celotno 
obdobje trajanja projektov:
Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije 2.700.000,00
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo  
in prehrano 2.700.000,00

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne or-

ganizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem bese-
dilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani 
v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter 
izpolnjujejo pogoje, določene z ZZrID in s Pravilnikom 
o CRP.

Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več 
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična 
RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskoval-
nega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu 
in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob 
podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.

5. Pogoji
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu so dolo-

čeni v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski 
dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raziskovalnih programih 
(CRP), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjeva-
nja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni 
list RS, št. 53/16 in 186/21 – ZZrID – v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik o kriterijih), Metodologiji, Metodo-
logiji CRP za izvedbo Javnega razpisa v letu 2022 in 
v Usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega razisko-
valnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni 
viri« v letu 2022.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

5.1 Pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo 

sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in 
tehnični sodelavci.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projekt-
nih podskupin na različnih RO, mora imeti prijavitelj z 
drugimi sodelujočimi RO podpisan dogovor o ureditvi 
medsebojnih pravic in obveznosti.

Vodja projekta mora na dan zaključka javnega raz-
pisa imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, 
da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih znanstveno-
raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi agencija. Prijavitelj 
mora za vodjo projekta, ki še nima številke raziskovalca, 
izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2021-1, ki mu je obve-
zno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

Vodja raziskovalnega projekta s statusom mladega 
doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka 
roka za oddajo prijav na razpis poteklo največ deset let 
po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Razisko-
valec, ki je že izvajal CRP projekt kot mladi doktor, ne 
more več prijaviti CRP projekta kot mladi doktor.

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec 
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

5.2 Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 

skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo 
znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje 
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raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki projek-
ta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

Pogoji glede prostih kapacitet na letni ravni in zapo-
slitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora 
biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o 
izboru projektov.

5.3 Raziskovalna uspešnost vodij projektov
Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati po-

goje za vodjo raziskovalnega projekta v skladu s prvim 
odstavkom 63. člena ZZrID in 3. členom Pravilnika o kri-
terijih (vodja aplikativnega projekta), oziroma 4. členom 
Pravilnika o kriterijih, če ima vodja raziskovalnega pro-
jekta status podoktoranda.

Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in 
izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so dolo-
čeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. 
Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo 
izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno 
določeni.

Pogoji glede raziskovalne uspešnosti vodij razisko-
valnega projekta morajo biti izpolnjeni na dan zaključka 
javnega razpisa.

5.3.1 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za vodjo raziskovalnega projekta, ki nima statusa podok-
toranda (3. člen Pravilnika o kriterijih):

1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, 
ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja ka-
zalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih.

2. Izkazuje citiranost, kot je določena v 2. točki pr-
vega odstavka drugega člena Pravilnika o kriterijih, ali 
ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (pa-
tenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški 
programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; 
COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 
2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano 
delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpu-
su ali zbirki.

3. Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav 
(A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi finan-
cerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih 
citatov v zadnjih desetih letih, in sicer: A1/2 ≥ 400 ali 
A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj.

4. Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskoval-
nih projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in 
A3 ≥ A3 minimalni.

5. Vodje raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati 
pogoj, da je vrednost A' več kot 0.

Če raziskovalec v zadnjih petih letih ni bil zaposlen 
ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri 
izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prejšnjega odstavka 
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno 
obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raz-
iskovalni dejavnosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke 
prejšnjega odstavka se podaljša v primeru dejansko 
izrabljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starše-
vsko varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni 
ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določe-
nih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposli-
tve izven raziskovalne dejavnosti, daljše od šestih me-
secev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva 
izraba starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z 
dela. Upoštevano obdobje se lahko podaljša največ za 
čas odsotnosti.

V nadaljevanju so za vede in posamezna področja 
navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 mi-
nimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja 
izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno 
vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za 
vedo. Pogoji so navedeni ločeno za vodje raziskovalnih 
projektov, ki imajo status mladega doktorja in za ostale 
vodje raziskovalnih projektov.

1. Ocena A1
a. A1 minimalni je za vodje raziskovalnih projektov 

določen v naslednji tabeli:

Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

b. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev, 
je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:

Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,4
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

2. Čisti citati
Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je na-

vedeno v tabelah. Če področje ni navedeno v tabeli, se 
zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo.

a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je 
za vodje raziskovalnih projektov določeno v naslednji 
tabeli:

Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport 15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija 50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, 
Energetika, Materiali

100

Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200
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b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je 
za vodje raziskovalnih projektov, ki imajo status mladega 
doktorja, določeno v naslednji tabeli:

nu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije, ter 
drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo 
javnega razpisa. O morebitni spremembi predvidenega 
datuma začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo 
prijavitelji pisno obveščeni.

Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev. 
Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je v 
prijavi potrebno posebej utemeljiti.

8. Izbor raziskovalnih projektov
8.1. Postopek izbora
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot 

ga določata Pravilnik o CRP in Metodologija CRP »Naša 
hrana, podeželje in naravni viri«.

Programski svet CRP sprejme predlog prednost-
nega seznama, skupaj s predlogom deleža sredstev 
za izvedbo izbranih projektov posebej za agencijo in 
posebej za MKGP.

Programski svet CRP predlog prednostnega sezna-
ma za agencijo posreduje v sprejem direktorju agencije 
in ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na podlagi predloga prednostnega seznama Pro-
gramskega sveta CRP, agencija in MKGP sprejmeta 
obrazložene delne sklepe o izboru prijav za (so)finan-
ciranje raziskovalnih projektov na razpis CRP, s sezna-
mom izbora prijav (v nadaljnjem besedilu: delni sklepi).

Po predhodnem sprejetju delnih sklepov s strani 
agencije in MKGP, direktor sprejme ugotovitveni Sklep 
o izboru projektov.

Agencija na podlagi Sklepa o izboru projektov izda 
prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora prijav.

8.2. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbo-

ra prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila 
o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor 
agencije.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi prijavitelji.

8.3. Spletna stran
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem 

mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma 
podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogoča-
la diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine 
spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi 
podatki glede financiranja, sestava projektne skupine 
s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze pro-
jekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, 
ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba 
logotipa agencije in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki 
so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih 
ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve pro-
jekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. 
O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmes-
nem oziroma letnem in zaključnem poročilu.

9. Prijava na javni razpis
Prijavitelji se na razpis prijavijo s prijavno vlogo 

(ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava-2022).

Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo 5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in 
predelava, Geografija

10

Naravoslovje, Medicina, Biotehnika 20

5.3.2 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za vodjo, ki ima status podoktoranda:

Vodja, ki ima status podoktoranda, mora izpolnje-
vati naslednje pogoje:

– vrednost A1 > 0,
– vrednost A' > 0,
– izkazovati vsaj eno znanstveno objavo (tudi v 

soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v podzakonskem 
predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti,

– izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vod-

jo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega 
prvega doktorata niso potekla več kot tri leta po letu za-
govora njegovega doktorata (upošteva se leto zagovora 
doktorata v obdobju 2019–23. 5. 2022). Podoktorand 
mora imeti opravljen zagovor doktorata do 23. 5. 2022. 
Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarova-
nja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka 
upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad 
tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi 
bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotno-
sti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, 
in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od 
šestih mesecev.

5.3.3 Izračun kvantitativnih ocen
Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-

njevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, 
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna 
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene 
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS 
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka jav-
nega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema 
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom 
javnega razpisa (CI).

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskoval-
ne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) 
morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, 
pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke razi-
skovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih znanstvenoraz-
iskovalne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni za-
pis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

5.3.4 Drugi kvantitativni pogoji
Minimalna vrednost A3 je za vse vodje raziskoval-

nih projektov enaka 0.
6. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kri-

teriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta, 
raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga pro-
jekta ter izvedljivost predloga projekta.

Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenje-
vanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrob-
neje določeni z Metodologijo CRP, ki je skupaj z ocenje-
valnima listoma sestavni del razpisne dokumentacije.

7. Čas trajanja projektov
Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 10. 

2022 in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proraču-
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Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjene 
obrazce:

– Obrazec 1 (ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava-2022- 
Obr1): Prijavna vloga (A. Splošni podatki);

– Obrazec 2 (ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava-2022- 
Obr2): Prijavna vloga (B. Predstavitev raziskovalnega 
projekta);

– Obrazec 3 (ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava-2022- 
Obr3): Sestava projektne skupine iz RO prijaviteljice in 
iz sodelujočih RO.

Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, 
točke 1, 10, 11, 24.1, 24.2 in 24.3 pa tudi v angleškem 
jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh 
jezikih).

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina pre-
dloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skriv-
nost.

Prijavitelji, kjer v prijavi kot prijavitelj ali soizva-
jalec nastopa gospodarska družba, morajo skladno s 
Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne 
dejavnosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016 predložiti 
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči 
ARRS-RPROJ-CRP-HRA-DP-2022.

9.1 Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijavitelj mora prijavo na javni razpis oddati v tiska-

ni in elektronski obliki, in sicer:
– tiskano prijavo z vsemi izpolnjenimi obrazci (Obra-

zec 1, Obrazec 2, Obrazec 3), navedenimi v 9. točki jav-
nega razpisa, mora prijavitelj oddati v zaprti ovojnici z 
oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za CRP »Naša 
hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022« ter z nazi-
vom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwe-
isova cesta 30, 1000 Ljubljana. Obrazec 1 mora biti 
opremljen z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma 
pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega 
projekta ter žigom prijavitelja.

– v elektronski obliki mora prijavitelj oddati iz-
polnjene obrazce iz 9. točke javnega razpisa (Obra-
zec 1, Obrazec 2, Obrazec 3) na elektronski na-
slov Prijava-RPROJ-CRP-HRA-2022@arrs.si, pri čemer 
obrazce oddajte v naslednjih oblikah in poimenovanjih:

– Obrazec 1 v obliki Word (.doc) poimenovanje 
Obrazca 1: ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava-2022-Obr1_pri-
imek vodje projekta.doc

– Obrazec 2 v obliki Word (.doc) ali obliki PDF 
(.pdf) poimenovanje Obrazca 2: ARRS-CRP-HRA-JR-Pri-
java-2022-Obr2_priimek vodje projekta.ustrezna končnica

– Obrazec 3 v obliki Excel (.xls) poimenovanje 
Obrazca 3: ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava-2022-Obr3.xls

Prijava mora biti v tiskani in elektronski obliki odda-
na do vključno 23. 5. 2022 do 14. ure.

Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki 
prispe na naslov Javne agencije za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana, do vključno 23. 5. 2022 do 14. ure. Kot pravo-
časna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto 
v Sloveniji do vključno 23. 5. 2022 do 14. ure (upošteva 
se poštni žig).

9.2 Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni 
razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis 
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za 
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim 
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, 
da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava 

odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je od-
dana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter 
vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni 
razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda zahtevanih 
obrazcev v elektronski obliki, gre za formalno nepopolno 
prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s 
30. členom Pravilnika o CRP.

10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje 
prijav bo 26. 5. 2022 ob 10. uri na sedežu Javne agen-
cije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ble-
iweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku 
dostavljene in pravilno označene prijave.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov 
obveščeni predvidoma v septembru 2022.

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

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.
gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana pri Ljiljani Lučić, na tel. 01/400-59-13 oziroma 
na elektronskem naslovu: lili.lucic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
 Republike Slovenije

Št. 302-4-0/2022/2 Ob-2178/22
Javna agencija Republike Slovenije za spodbuja-

nje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja 

javni razpis
»Natečaj za podelitev finančnih spodbud  
za najboljši poslovni model in njegovo 
predstavitev podjetnic začetnic 2022«

1. Pravna podlaga: razpis se objavlja na podla-
gi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 175/20), Proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2022 (DP2022) (Uradni list 
RS, št. 174/20), Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 
št. 187/21, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – 
ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16 in 11/22), 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 integri-
teti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), 
Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je 
sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami, Uredbe 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 
24/12/2013), ter Uredbe 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 215, 7. 7. 
2020), Sheme de minimis z nazivom »Program izvajanja 
finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve 
M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 9. 5. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3713
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf
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2016; trajanje sheme: do 31. 12. 2023), 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 ka-
terim 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 spodbu-
janje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije za leto 2022 ter Programa dela in Finančne-
ga načrta Javne agencije Republike Slovenije za spod-
bujanje 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, Pogodbe 
št. C21320-21G096005-NŽ 2018-172410-NŽ o izvajanju 
in financiranju programov s področja spodbujanja pod-
jetništva v letih 2021 in 2022 z dne 3. 2. 2021 in Sklepa 
o začetku postopka Javnega razpisa »Natečaj za pode-
litev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in 
njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022 in 2023« 
št. 302-4-0/2022/1 z dne 28. 3. 2022.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Uporabnik državnega proračuna: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: ministrstvo).

Izvajalski organ: Javna agencija Republike Sloveni-
je za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).

3. Namen, cilj in predmet razpisa
3.1. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 predsta-

vljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so pod-
jetje ustanovile v letu 2021 ali 2022 ter jih spodbujati pri 
vzpostavljanju lastnega podjetja.

Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
– ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih 

podjetij, ki jih vodijo ženske;
– stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene 

podjetnice začetnice;
– povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti po-

slovnih modelov.
3.2. Predmet javnega natečaja
Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih 

modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje regi-
strirale v letu 2021 in 2022 in še niso prejele finančne 
spodbude na enakem razpisu v letu 2021.

4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičene prejemni-
ce so podjetnice začetnice, ki so v letu 2021 in 2022, do 
dneva oddaje vloge na natečaj, registrirale svoje podjet-
je in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC 
podjetništva (vsi moduli), ki ga v letu 2022 organizira pet 
točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslo-
venska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje 
Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Sveto-
vanje Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo poslov-
nega modela uvrstile med prvih 100 najbolje ocenjenih.

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

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh 
pogojev, se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo SPIRIT Slo-

venija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer 
je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na njegov transakcijski račun do 
dneva vračila sredstev v državni proračun Republike 
Slovenije.

Splošni in posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Formalno pravni status
Prijavitelj mora biti uradno registriran poslovni sub-

jekt v Republiki Sloveniji, v obliki gospodarske dužbe, 
samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu 
z zakonodajo. Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem 
registru od 1. 1. 2021 do najmanj en dan pred oddajo 
vloge in še ni prejel spodbude v natečaju za podjetnice 
začetnice v letu 2021.

2. Račun upravičenca
Prijavitelj mora imeti odprt svoj poslovni transak-

cijski račun v Sloveniji (razviden iz registra poslovnih 
računov) ali tuj račun, ki je prijavljen na Finančni upravi 
Republike Slovenije.

3. Uspešno opravljeno usposabljanje ABC podjet-
ništva

Prijavitelj oziroma zakoniti zastopnik prijavitelja 
mora imeti potrdilo o uspešno zaključenem usposa-
bljanju ABC podjetništva, ki ga je v obdobju med 1. 2. 
2022 do 10. 5. 2022 izvajala ena od točk SPOT Sve-
tovanje, oziroma uspešno zaključenem usposabljanju 
ABC podjetništva, ki je bil s strani točk SPOT Svetovanje 
izvedeno v letu 2020 ali 2021. Potrdila prijavitelj pridobi 
na točki SPOT Svetovanje, na kateri je usposabljanje 
uspešno zaključil.

Seznam s termini in lokacijami ABC usposabljanj 
za leto 2022 je objavljen na spletni strani podjetniški 
portal: www.podjetniski-portal.si/programi/spot-poslov-
na-tocka/usposabljanja-abc-podjetnistva

4. Ostali pogoji
– Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 

obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministr-
stva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na 
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev, pri čemer neporavnane obveznosti 
izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih 
sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem 
spoznane z izvršilnim naslovom.

– Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v vi-
šini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da 
prijavitelj ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 
oddaje vloge.

– Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravil-
nosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključ-
nih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo 
oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o 
sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni prete-
klo 5 let.

– Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU 
ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina 
sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče 
izključene sektorje:

http://www.podjetniski-portal.si/programi/spot-poslovna-tocka/usposabljanja-abc-podjetnistva
http://www.podjetniski-portal.si/programi/spot-poslovna-tocka/usposabljanja-abc-podjetnistva
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– 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.

– Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

– Prijavitelj:
a) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja držav-

nih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 
težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni 
list RS, št. 5/17) in

b) ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena 
Uredbe 651/2014/EU.

– Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prene-
hanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. 
in 196/21 – odl. US).

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prija-
vitelja, lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojas-
nila ali dokazila.

6. Postopek izbora
Postopek izbora vodi komisija za izvedbo postopka 

javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s skle-
pom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od 
nje pooblaščena oseba.

Vse pravočasne, pravilno označene in formalno po-
polne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo 
in bodo skladne s predmetom in namenom tega razpi-
sa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili iz 
7. točke javnega razpisa.

Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. Je pravočasno oddana v elektronski obliki preko 

spletnega prijavnega obrazca na povezavi: https://www.
podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-na-
tecaj-za-podelitev-financnih-spodbud

b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove 
obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne do-
kumentacije,

c. je pripravljena v skladu z določili tega razpisa in 
navodili, ki so navedena na posameznih obrazcih.

V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in 
drugih zahtev ter omejitev in /ali ni skladna s predmetom 
in namenom javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih 
ne izvede, vloga pa se zavrne.

7. Merila za ocenjevanje vlog
Postopek ocenjevanja vlog poteka dvostopenjsko.
Na prvi stopnji obravnave bo komisija ocenjevala 

strukturo in vsebino poslovnega modela, ki ga prijavitelj 
priloži vlogi, po naslednjih merilih:

Merilo Število točk
1 Opis poslovnega modela 10
2 Poslovna ideja 20
3 Razumevanje uporabnikov 

in poznavanje konkurence 20
4 Strategija razvoja rasti 30
5 Ekonomika, finance in ekipa 20

SKUPAJ 100
Način uporabe meril je opredeljen v poglavju 

IV. razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, 

je 100.
Komisija oceni prispele vloge po navedenih merilih 

za ocenjevanje in jih razvrsti po številu doseženih točk. 
Za uvrstitev v drugo fazo postopka morajo biti točke 
dodeljene pri vsakem od posameznih meril. V drugo 
fazo postopka bo uvrščenih 100 najbolje ocenjenih vlog. 
Tem prijaviteljem bo dodeljen poslovni mentor v obsegu 
največ 2 uri, ki jim bo pomagal pri izboljšavi poslovnega 
modela ter pripravi končne predstavitve za ocenjevanje 
na 2. stopnji.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo povabljene na oseb-
no predstavitev, se zaradi prenizkega števila doseženih 
točk na 1. stopnji ocenjevanja, zavrne.

Pogoj za ocenjevanje na drugi stopnji je predhodno 
oddana video predstavitev ter udeležba na osebni pred-
stavitvi pred komisijo. Komisija bo v okviru druge stopnje 
prijavitelje ocenjevala na podlagi naslednjih meril:

Merilo Število točk
1 Predstavitev poslovnega 

modela 20
2 Video predstavitev 20
3 Raziskava trga in aplikativnost 

izdelka ali storitve 20
4 Strategija razvoja rasti 20
5 Ekonomika in finance 20

SKUPAJ 100
Komisija bo predlagala dodelitev spodbude 

100 najboljšim prijaviteljem poslovnih modelov, na 
podlagi seštevka ocen v okviru obeh stopenj ocenje-
vanja. Za dodelitev spodbude je potrebno doseči prag 
120 točk. Vloge, ki ne bodo predlagane za dodelitev 
spodbude, se zaradi prenizkega števila doseženih točk, 
zavrne.

V primeru enako ocenjenih vlog, zaradi česar bi 
presegli 100 najboljših finančno podprtih vlog, se vloge 
z enakim številom točk na zadnjih mestih (do 100 mest) 
razvrsti po merilih 1. stopnje ocenjevanja in sicer se 
vloge razvrsti najprej po točkah merila: Razumevanje 
uporabnikov in poznavanje konkurence, nato po toč-
kah merila: Ekonomika, finance in ekipa in nazadnje po 
točkah merila: Strategija razvoja in rasti. V kolikor bo 
na zadnjih mestih še vedno več vlog z enakim številom 
točk, bo čas oddaje vloge določil katere vloge z enakim 
številom točk bodo podprte.

8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izved-

bo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR. 
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Repub-
like Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, 
PP 172410 in v Finančnem načrtu SPIRIT Slovenija za 
leto 2022 na SM/SN 002/0207 – Spodbujanje ženskega 
podjetništva.

https://www.podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud
https://www.podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud
https://www.podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud
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V primeru spremembe višine proračunskih sredstev 
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za 
ta javni razpis.

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni 
razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev 
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Ured-

bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/II, 
datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: do 
31. 12. 2023).

Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-
moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enot-
nemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz ka-
terih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč 
dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči 
hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. 
Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, 
če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje 
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja 
za to pomoč.

10. Podlage in način izplačila spodbude
Podlaga za izplačilo spodbude je uspešna uvrstitev 

prijavitelja med prvih 100 najbolje ocenjenih poslovnih 
modelov in v letih 2021 ali 2022 registriran poslovni 
subjekt.

Spodbuda bo izplačana na poslovni račun prijavite-
lja v roku 30 dni po sklenitvi pogodb s strani prejemnika 
spodbud oziroma prvi naslednji delovni dan po prejemu 
sredstev s strani financerja.

11. Roki in način prijave
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in 

skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodili na obrazcih.

a. Vloga mora biti oddana v elektronski obliki preko 
spletnega prijavnega obrazca na povezavi: https://www.
podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-na-
tecaj-za-podelitev-financnih-spodbud

Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni 
javni razpis bremenijo prijavitelja.

Razpis bo odprt do vključno 20. 5. 2022 do 16. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane pre-

ko podjetniškega portala do vključno 20. 5. 2022, do 
16. ure.

12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v pro-

storih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 dneh po datumu 
za prispetje vlog.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki 
bodo pravilno izpolnjene.

Vse nepravočasne in/ali nepravilno izpolnjene vlo-
ge bodo s sklepom zavržene.

Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravo-
časnih in pravilno izpolnjenih vlog.

V primeru nepopolne vloge komisija prijavitelja po-
zove k dopolnitvi, pri preverjanju izpolnjevanja pogojev 
pa lahko prijavitelja pozove tudi k pojasnitvi. Prijavitelj 
v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih elementov vloge, 
ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 

njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agen-
cija prejela v postopku dodelitve sredstev. V primeru, 
da prijavitelj ne posreduje ustrezne dopolnitve oziroma 
pojasnitve ali pa se na poziv k dopolnitvi oziroma po-
jasnitvi ne odzove v roku 5 dni od prejema poziva, bo 
vloga zavržena.

Postopek in način izbora je naveden v razpisni 
dokumentaciji.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu

Prijavitelji bodo o izidu ocenjevanja na prvi stopnji 
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od datuma odpira-
nja vlog, o izidu ocenjevanja na drugi stopnji pa v roku 
120 dni od datuma odpiranja vlog oziroma na dan za-
ključne predstavitve poslovnega modela pred komisijo.

Rezultati predmetnega razpisa so informacije jav-
nega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT 
Slovenija https://www.spiritslovenia.si/razpis/387.

14. Razpoložljivost dokumentacije: vsi potrebni po-
datki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in 
pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni 
v Razpisni dokumentaciji, ki bo na dan objave razpi-
sa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija 
https://www.spiritslovenia.si/razpis/387.

15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po-

jasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na 
podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektron-
ski naslov podjetnice@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkas-
neje osem delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vlo-
ge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja 
najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
https://www.spiritslovenia.si/razpis/387.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje

 podjetništva, internacionalizacije,
 tujih investicij in tehnologije

 Ob-2165/22
Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. čle-

nu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arhe-
ološkega društva

razpis
za nagrado, priznanje, častno članstvo  

in zahvalno listino Slovenskega arheološkega 
društva za izjemne dosežke na področju 

arheologije v Republiki Sloveniji
Nagrado Slovenskega arheološkega društva po-

deljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske 
stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke 
stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena 
nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva po-
deljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni 
dosežek s področja arheologije: razstavne in konser-
vatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne 
publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje ar-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf
https://www.podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud
https://www.podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud
https://www.podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud
https://www.spiritslovenia.si/razpis/387
https://www.spiritslovenia.si/razpis/387
mailto:podjetnice@spiritslovenia.si
https://www.spiritslovenia.si/razpis/387
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heoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje 
ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se 
podeljujeta dve priznanji.

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

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

Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo 
in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu 
vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado, 
priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko 
kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prire-
ditev realiziranih v letu 2021. Za nagrado in priznanje 
s področja strokovnih in znanstvenih publikacij lahko 
kandidirajo avtorji, katerih dela so bila objavljena v zad-
njih nekaj letih.

Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslužno 
listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali insti-
tucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne 
organizacije, ki delujejo na področju arheologije v Re-
publiki Sloveniji ali v tujini.

Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 
20. maja 2022 na naslov Slovensko arheološko društvo, 
Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD ali 
pa na spletni naslov sad@arheologija.si.

Slovensko arheološko društvo

Št. JR PMSNS-MMÖNK-UKREP 1/2022 Ob-2176/22

Na podlagi 14. člena Zakona o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, 
št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Proraču-
na Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20), Zakona o izvrševanju proračunov Repub-
like Slovenije za leti 2022 in 2023 ((Uradni list RS, 
št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Programa spodbu-
janja gospodarske osnove madžarske narodne skup-
nosti 2021–2024 (Sklep Vlade številka 09502-1/2020/3 
z dne 7. 1. 2021 in spremembe), smiselne uporabe 
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja 
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in pred-
nostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Ko-
misije (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 EU L 
352 z dne 24. 12. 2013), nazadnje spremenjene z 
Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s po-
daljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljav-
nosti in ustreznimi prilagoditvami, Mnenja Ministrstva 
za finance o skladnosti sheme pomoči de minimis 
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de 
minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) z dne 
9. 5. 2016 in na podlagi Pogodbe o izvajanju in finan-
ciranju ukrepa 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvu, 
št. C2130-21G900001 Pomurska madžarska samo-
upravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 
Lendava (v nadaljnjem besedilu PMSNS) objavlja

javni razpis
za spodbujanje naložb v gospodarstvu  

na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone 
madžarske narodne skupnosti za leto 2022 – 
Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske 

osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024  
(JR PMSNS-MMÖNK – ukrep 1/2022)

1. Predmet in upravičeno območje javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe 

projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 
1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžar-
ske narodne skupnosti 2021–2024 za leto 2022.

1.2 Upravičeno območje javnega razpisa
Upravičeno območje javnega razpisa je program-

sko območje Programa spodbujanja gospodarske osno-
ve madžarske narodne skupnosti 2021–2024 (v nada-
ljevanju: program).

Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na na-
rodnostno mešanih območjih, in sicer:

– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žit-
kovci/Zsitkóc,

– v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Ka-
pornak,

– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szen-
tlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Pro-
senjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,

– v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Ka-
movci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hid-
vég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgova-
ške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lenda-
hegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji 
Lakoš/Felsőlakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, 
Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Pete-
sháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, 
Kapca/Kapca, Kot/Kót in

– v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsak prijavitelj mora podpisati in vlogi priložiti Obra-

zec št. 1: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi, da 
izpolnjuje in sprejema vse razpisne pogoje za kandidi-
ranje na tem javnem razpisu. V primeru dvoma glede 
izpolnjevanja pogojev s strani prijavitelja, lahko PMSNS 
zahteva od prijavitelja dodatna pojasnila.

2.1 Upravičeni prijavitelji javnega razpisa
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z 

gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na 
ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o 
gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 
– UPB, 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) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:

– imajo na dan oddaje vloge na upravičenem ob-
močju vsaj 12 mesecev registriran sedež (šteje se zad-
njih 12 mesecev do dneva oddaje vloge),

– na naslovu sedeža, poslovni enoti ali podružnici 
izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta in dnev-
no prevzemajo pošto ter nimajo urejene preusmeritve 
pošte na drug naslov pri Pošti Slovenije,

– ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju, 
hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana osnov-
na sredstva 5 let ne bo preselil z upravičenega območja,

– ne pridobivajo državne pomoči za gospodar-
ske družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – 
Uradni list RS, št. 5/17) ter 18. točka 2. člena Uredbe 
651/2014/EU),
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– so na dan prijave registrirane za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet projekta v Republiki Sloveniji,

– prijavitelj in/ali večinski lastnik prijavitelja na dan 
objave razpisa ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prene-
hanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče in ni bil v stanju insolventnosti v skladu z določ-
bami 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). Če se omenjeni postopki pričnejo v 
postopku ocenjevanja vloge, se vloga zavrne,

– prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do skleni-
tve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski 
subjekt, obveznosti ne izpolnjuje tudi, če nima predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe,

– da glede prijavitelja ali z njim povezanega pod-
jetja v razmerju do Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in PMSNS ni podana prepoved poslovanja 
v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – urad-
no prečiščeno besedilo 158/20 in 3/22 – ZDeb),

– dejanski lastniki prijavitelja so vpisani v Register 
dejanskih lastnikov pri AJPES in 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.) niso vpleteni v postopke pranja denarja in 
financiranja terorizma,

– niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih 
pomoči, že sofinancirane iz javnih virov, niti niso v po-
stopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU 
proračun),

– lastnik ali odgovorna oseba ni bila lastnica (25 ali 
več  % delež) ali odgovorna oseba podjetja, ki je prejela 
javna ali evropska sredstva in ni izpolnilo vseh obvezno-
sti po pogodbi, na osnovi katere so bila javna ali evrop-
ska sredstva dodeljena,

– niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije ni 
upravičeno do pomoči »de minimis« (točka 4.4. Pomoč 
po pravilu »de minimis« te razpisne dokumentacije),

– so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje (mi-
kro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi Komisije 
(EU) št. 651/20141.

voj in tehnologijo. V kolikor bi bile pravice porabe na 
navedeni proračunski postavki ukinjene ali zmanjšane, 
lahko PMSNS razveljavi javni razpis in izdane sklepe o 
sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75 % 
celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagoto-
viti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati jav-
nih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki 
lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % 
zneska pomoči brez DDV.

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev 
je 10.000,00 evrov, najvišji pa 50.000,00 evrov. Pre-
jeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de mini-
mis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih 
letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 
200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR, če gre za 
podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju, 
ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino 
pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje pomo-
či po »de minimis« prejete v obdobju zadnjih treh let, ki 
so jo prejela združena ali pripojena podjetja.

3.3 Obdobje upravičenosti stroškov
Strošek je upravičen, če je bil predmet projekta na-

ročen (sklenjena pogodba, izdana naročilnica), plačan 
in dobavljen ter vključen v delovni proces in usposobljen 
za delovanje na upravičenem območju v obdobju upra-
vičenosti, in sicer od datuma oddaje vloge na ta javni 
razpis in najkasneje do 30. 9. 2022.

Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na 
javni razpis. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenu-
tek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek 
dejavnosti v zvezi s projektom (npr. sklenitev pogodbe, 
avans, plačilo are ipd.). V kolikor je bil projekt pred tem 
že začet, ne bo več upravičen do sredstev. Prvi možni 
datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje 
vloge.

Odobrena, vendar neporabljena sredstva, se iz 
enega proračunskega leta ne morejo prenašati v na-
slednja.

3.4 Pomoč po pravilu »de minimis«
Do sredstev po tem javnem razpisu, skladno s 

pravili za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«, v 
nobenem primeru niso upravičeni subjekti, ki izvajajo 
dejavnost v sektorjih, opredeljenih v 1. členu Uredbe 
Komisije (EU) 1407/2023 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013), nazadnje spremenjene z 
Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podalj-
šanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) 
št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti 
in ustreznimi prilagoditvami, (v nadaljevanju: Uredba 
Komisije).

V skladu z Uredbo Komisije do pomoči »de mini-
mis« niso upravičena naslednja podjetja:

1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. 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,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce;

1 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mi-
kro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod doku-
mentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, 
L 124, 20. 5. 2003. in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junij 2014 (Ur. l. EU L 187, 26. 6. 2017) o razglasi-
tvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.

3. Financiranje
3.1 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih 

sredstev v okviru tega razpisa za leto 2022 znaša 
300.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postav-
ki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Števil-
ka NRP v državnem proračunu: 2130-21-9001.

3.2 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila sredstev so odvisna od razpoložljivosti 

proračunskih sredstev Ministrstva za gospodarski raz-
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2. če gre za pomoč, namenjeno izvozu oziroma z 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo;

3. če je pomoč pogojena s prednostno rabo doma-
čih proizvodov pred uvoženimi;

4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju, preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgor-
nja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);

5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

Vloge neupravičenih prijaviteljev po pravilu »de mi-
nimis« bodo zavržene.

4. Upravičenost stroškov
4.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so 

stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v 

skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofi-
nanciranju projekta,

– so dejansko nastali za blago, ki je bilo dobavlje-
no v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o 
njihovem plačilu,

– upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki so povezani s pri-
marno oziroma glavno dejavnostjo podjetja2,

Prijavitelj mora vse stroške projekta vrednostno po-
drobno opredeliti v obrazcu št. 3 Finančna konstrukcija 
projekta.

Stroški projekta in ostali finančni izračuni morajo 
biti prikazani v evrih, izračuni morajo biti na dve deci-
malni mesti.

5. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na na-

slov PMSNS, Glavna ulica 124, 9220 Lendava, je 20. 5. 
2022. Vloga se pošlje priporočeno po pošti, za dan, ko 
je organ prejel vlogo, pa se šteje dan oddaje na pošto 
(poštni žig).

Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno 
po pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v 
zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, 
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – 
JR PMSNS-MMÖNK – Ukrep 1/2022« ter s polnim na-
zivom in naslovom prijavitelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravil-
ne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 
št. 7: Oprema ovojnice), ki se izpolnjen v skladu z na-
vodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Obrazci morajo 
biti izpolnjeni v slovenskem jeziku, 8., 23., in 24. točka 
obrazca št. 2 – Dispozicija projekta mora biti dvojezična. 
Za dvojezično se šteje, če je napisana v slovenskem 
in madžarskem jeziku. Odgovorna oseba prijavitelja s 
podpisom jamči za istovetnost vsebin. V kolikor so pri-
loge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem 
jeziku, lahko razpisna komisija naknadno zahteva slo-
venski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči 
za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko PMSNS 
dodatno zahteva sodno overjen prevod, stroški prevoda 
bremenijo prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo prejete po izteku predpisanega roka ali ne bodo 
vsebovale obrazca št. 2 – Dispozicija projekta, katere 
točke 8., 23. in 24. morajo biti dvojezične, bodo zavr-
žene.

V kolikor bi v času izvajanja tega razpisa prišlo do 
rebalansa proračuna RS, ki bi privedel do zmanjšanja 
proračunskih sredstev, lahko Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo razpoložljiva proračunska sredstva, 
ki so zagotovljena na posebni proračunski postavki Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 160045 
– Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v dr-
žavnem proračunu: 2130-21-9001, zmanjša, posledično 
pa si PMSNS pridržuje pravico preklicati/razveljaviti ta 
razpis. V tem primeru prijavitelji nimajo pravice zahtevati 
povračila stroškov.

6. Merila za ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo na sedežu PMSNS in ne bo 

javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne 
vloge pa tudi ocenila strokovna komisija.

Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje 
javnega razpisa bodo ocenjene na podlagi spodnjih 
meril.

Ocena vloge bo sestavljena iz dveh delov: iz oce-
ne prijavitelja in ocene projekta. Skupno možno število 
doseženih točk je 100. Do sofinanciranja bodo lahko 
upravičeni le projekti, ki bodo prejeli 40 ali več točk.

6.1 Ocena prijavitelja
Prijavitelj bo ocenjen po naslednjih merilih (skupaj 

največ 35 točk):
A Bonitetna ocena,
B Velikost podjetja.
6.2 Ocena projekta
Projekt bo ocenjen po naslednjih merilih (skupaj 

največ 65 točk):

2 Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa upra-
vičenost stroškov v povezavi s primarno oziroma glavno 
dejavnostjo podjetja presoja glede na drugo raven (oddelek) 
hierarhične strukture SKD šifranta, in sicer v kolikor investi-
cija v projekt spada v isti oddelek kot je glavna dejavnost, 
je upravičen strošek.

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja,

– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi li-
stinami,

– so nastali (blago dobavljeno in usposobljeno za 
delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,

– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– proizvode in opremo neposredno uporabljajo pre-

jemniki sredstev (ni dovoljena izposoja in/ali oddaja v 
najem drugim subjektom),

– so podprti z dokazili – listinami, ki se glasijo na 
prejemnika sredstev,

– so nastali v skladu z vlogo in pogodbo (stroški, ki 
niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),

– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temelj-

na načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni 
ceni).

Stroški prijavljenega projekta morajo biti v skladu z 
načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zago-
tavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, 
enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

Stroški niso upravičeni, če blago dobavijo: sorodniki 
prvega, drugega in tretjega dednega reda, če jih dobavi 
fizična oseba, ki je ustanovitelj prijavitelja in/ali če gre 
za odnos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali 
delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali 
med povezanimi družbami ali med zakonskimi ali izven 
zakonskimi partnerji.
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A Ocena Sveta PMSNS,
B Povečanje zaposlenosti,
C Namen in cilj investicije,
D Varstvo okolja.
A Ocena Sveta PMSNS
Po merilu je mogoče doseči največ 20 točk. Oce-

njevanje se bo izvedlo na seji Sveta PMSNS, in sicer 
na osnovi navedb v obrazcu št. 2 – Dispozicija projekta.
Kriterij vrednotenja Število 

točk
Reševanje problematike upravičenega 
območja javnega razpisa (bolj, ko projekt 
rešuje problematiko upravičenega območja 
javnega razpisa, več točk je možno dodeliti). 
Projekt lahko vključuje celovit in nadpov-
prečno kakovosten pristop pri reševanju 
problematike na celotnem upravičenem 
območju javnega razpisa ali samo na do-
ločenem območju ali pa se s projektom ne 
rešuje problematike upravičenega območja.

do 20

7. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija in vse informacije v zvezi z javnim razpisom bodo 
objavljene na spletnih straneh PMSNS http://www.mu-
ravidek.si in www.muravidek.re.

Pomurska madžarska  
samoupravna narodna skupnost

Št. 430-3/2022 Ob-2157/22
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na 

Krki (Uradni list RS, št. 49/14), 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) in določil Odloka o proračunu Občine Kosta-
njevica na Krki za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) 
Občina Kostanjevica na Krki objavlja

javni razpis
Sofinanciranje malih čistilnih naprav  

za komunalne odpadne vode  
v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2022

I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-
nje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode 
do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kostanjevica na 
Krki.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individual-

nih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini 
Kostanjevica na Krki,

– društva s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki, 
ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status 
društva, ki deluje v javnem interesu in so lastniki objekta, 
ki služi izvajanju dejavnosti društva.

2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 

objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski 
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi 
določil 118. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, 
št. 61/17 in 72/17 – popr.) uporabno dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma 
listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. čle-
na o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 

jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),

– čistilna naprava mora biti izven aglomeracij zno-
traj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije, 
razen v primerih:

a.) da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko 
omrežje v aglomeraciji nesorazmerno draga. Informacije 
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK 
d.d., Leskovška cesta 2a, Krško;

b.) da izgradnja javne kanalizacije ni v veljavnem 
načrtu razvojnih programov (NRP). Informacijo si vlaga-
telj pridobi sam na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, 
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki;

c.) da je investitor izpolnil obveznosti iz pogodbe 
o medsebojnih razmerjih pri urejanju komunalne infra-
strukture, komunalna infrastruktura pa v času oddaje 
vloge še ni bila izgrajena.

– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) se malih čistilnih naprav 
ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih. Informa-
cije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj prido-
bi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška 
cesta 2a, Krško;

– prejemnik za iste upravičene stroške ali za isti 
namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja 
sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za 
iste upravičene stroške oziroma isti namen.

3. Deleži sofinanciranja:
– do 60 % upravičenih stroškov investicije oziroma 

največ 1.500,00 EUR.
III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v Od-

loku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 
2022, po programu 15029002 Ravnanje z odpadno 
vodo, pod proračunsko postavko 40500050 – Subven-
cioniranje malih čistilnih naprav, konto 411999, v višini 
8.500,00 EUR.

IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 

2021 do oddaje vloge in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski 

objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s 
potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na 
podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona (Uradni 
list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP) 
uporabno dovoljenje.

Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obsto-
ječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim do-
voljenjem:

– nakup in montaža male čistilne naprave.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi 

zahtevanimi obrazci in prilogami.
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je po-

polna, če vsebuje naslednje izpolnjene obrazce:
1. Izjava lastnika nepremičnine.
2. Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem 

interesu.
3. Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je 

razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje 
ustrezne dejavnosti.

4. Izjava o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi 
oziroma pogodba z gospodarsko javno službo.

5. Računi o nakupu male čistilne naprave in mon-
taže.

6. Potrdilo o plačanih računih.
7. Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemlji-

ške knjige.
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8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 
objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred 
letom 1967, na podlagi določil 118. člena Gradbenega 
zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 
15/21 – ZDUOP) uporabno dovoljenje.

9. Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z 
zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpad-
nih vod.

10. Parafiran vzorec pogodbe.
Obrazci in priloge naj bodo zložene po vrstnem 

redu, kot je navedeno.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave jav-

nega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago v tajni-
štvu (sprejemna pisarna) Občine Kostanjevica na Krki, 
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki v času 
uradnih ur in na spletni strani Občine Kostanjevica na 
Krki (www.kostanjevica.si).

Dodatne informacije: tel. 08/205-06-20, e-pošta: 
matej.kuhar@kostanjevica.si.

VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljan-
ska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.

Zahtevek za sofinanciranje z zahtevano dokumen-
tacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne 
odpiraj – Razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav«.

VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna 

komisija bo vloge odpirala v naslednjih mesecih: ju-
lij, september, november, oziroma do porabe sredstev. 
Obravnavala bo vloge, ki bodo prispele do zadnjega 
dne predhodnega meseca. Če vloga ne bo popolna, bo 
prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva 
za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki 
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi iz-
polnjevanja pogojev in meril iz razpisa.

Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem 
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih 
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev 
glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele pred-
nost vloge, ki bodo prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s 
sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila 
predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in 
nastopu pravnomočnosti sklepa, bo z vsakim upravičen-
cem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih 
medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sred-
stev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 
30 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-

stev izvaja predstavnik Občine Kostanjevica na Krki.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 

porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je 
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje.

Občina Kostanjevica na Krki

 Ob-2163/22
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o 

proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 81/19, 30/21) in Pravilnika o dodeljevanju finanč-
nih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje 

razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, Uradni 
list RS, št. 48/19, 47/22)

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Velike Lašče v letu 2022
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva so:
– gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne 
družbe,

– fizične osebe, ki imajo status samostojnega pod-
jetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majh-
ne podjetnike,

– registrirani sobodajalci.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja, 

navedena v 4. členu Pravilniku o dodeljevanju finančnih 
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče (Urad-
no glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, 48/19, 47/22).

Predmet javnega razpisa je:
I. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
II. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delov-

nih mest
III. Promocijske aktivnosti na področju malega go-

spodarstva
IV. Spodbujanje sobodajstva.
Višina sredstev za sofinanciranje naložb v malo 

gospodarstvo, za dodeljevanje nepovratnih sredstev za 
odpiranje novih delovnih mest, za promocijske aktivno-
sti na področju malega gospodarstva in za spodbujanje 
sobodajstva je skupno 70.000 eurov.

I. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
1. Upravičeni stroški:
– nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, ve-

zano na novo investicijo na območju Občine Velike Lašče,
– investicije v komunalno in infrastrukturno opre-

mljanja zemljišča,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih 

prostorov na območju občine,
– nakup strojev in opreme,
– nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izbolj-

šav ter blagovnih znamk.
Investicija v izgradnjo ali obnovo objektov se mora 

za namen pridobitve sredstev ohraniti v Občini Velike 
Lašče vsaj pet let po njenem zaključku, investicija v 
nakup nove strojne opreme in licenc pa vsaj dve leti.

2. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 
sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 15 % upraviče-
nih stroškov investicije (brez DDV). Maksimalna višina 
pomoči na posameznega upravičenca je 4.000 eurov 
letno.

Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom 
računa od 1. 12. 2021 dalje.

3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca 
priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.

4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

II. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delov-
nih mest

1. Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih 
delovnih mest – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.

Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja samo-
zaposlitve:

– samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in 
poslovanjem v Občini Velike Lašče,

– neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev.

http://www.kostanjevica.si
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Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja dodat-
ne zaposlitve:

– sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni 
čas,

– potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdra-
vstveno zavarovanje,

– na novo odprto delovno mesto je zaposlena 
oseba s stalnim bivališčem na območju Občine Velike 
Lašče,

– zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in po-
slovanjem v Občini Velike Lašče,

– neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev,
– brezposelna oseba, ki se zaposluje, ni imela 

zad nje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih pove-
zanih družbah.

2. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 
sredstev v enkratnem znesku 1.000,00 eurov na po-
samezno novo zaposlitev za samozaposlitve in nove 
zaposlitve, sklenjene od 1. 12. 2021 dalje.

3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca 
priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.

4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

III. Promocijske aktivnosti na področju malega go-
spodarstva

1. Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in pod-
jetnikov na sejmih, razstavah, konferencah doma in v 
tujini ali organizaciji samostojnih predstavitev z name-
nom, da se predstavijo potencialnim kupcem z izdelki 
in storitvami.

Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroš-
kov najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma 
največ do 800 eurov za izvedeno aktivnost na upravi-
čenca. Podjetniki so upravičeni do sofinanciranja ene 
promocijske aktivnosti letno. Upravičeni stroški so stro-
ški najetja, postavitve in delovanja stojnice, stroški 
promocijskega materiala ter potni stroški udeležencev 
na sejmu.

2. Sofinancirajo se promocijske aktivnosti od 1. 12. 
2021 dalje.

3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca 
priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.

4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

IV. Spodbujanje sobodajstva
1. Upravičenci so samostojni podjetniki ter mikro 

in male gospodarske družbe registrirane po Zakonu o 
gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo registrirano 
dejavnost oddajanja turističnih nastanitvenih zmoglji-
vosti in registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Registru 
nastanitvenih obratov.

2. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev 

prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih 
oddaji,

– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno 
povezana z opravljanjem turističnih nastanitvenih zmo-
gljivosti,

– stroški promocijskih aktivnosti.
Stroški drobnega inventarja niso predmet sofinan-

ciranja.
3. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 50 % upraviče-
nih stroškov investicije (brez DDV). Maksimalna višina 
pomoči na posameznega upravičenca je 4.000 eurov 
letno.

Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom 
računa od 1. 1. 2021 dalje.

4. Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja:
– dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva 

po tem pravilniku, se mora opravljati vsaj še 2 leti po 
zaključeni investiciji,

– poravnana turistična taksa v preteklem koledar-
skem letu,

– naložba se mora izvesti na območju Občine 
Velike Lašče in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem za-
ključku,

– naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno 
zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvaja-
nje dejavnosti).

5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca 
priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.

6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Veli-
ke Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Prijave 
je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina@
velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Ob-
čina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Na razpis lahko vsak vlagatelj kandidira samo dva-
krat letno.

Na razpis ne morejo kandidirati prosilci, ki nimajo 
poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so 
v sodnem sporu z Občino Velike Lašče. Vloge bodo 
obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. Prosilci 
bodo o odobritvi vlog obveščeni v 30 dneh po obravnavi 
vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za 
oddajo vlog je 30. 11. 2022.

Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike 
Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel. 781-03-69, jerica.tom-
sic-lusin@velike-lasce.si).

Občina Velike Lašče

 Ob-2164/22
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o 

proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 81/19, 30/21) in Pravilnika o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike 
Lašče za programsko obdobje 2015–2021 (Uradno gla-
silo Občine Velike Lašče, št. 4/15, 5/15 in Uradni list RS, 
št. 48/19, 58/21, 47/22)

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega 

proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče  

v letu 2022
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih 

sredstev iz občinskega proračuna za naslednje ukrepe:
I. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 

primarno kmetijsko proizvodnjo
II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
III. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme-

tijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji

IV. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
V. Podpora za tekoče poslovanje v primarni kme-

tijski proizvodnji
VI. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.
Višina sredstev za naložbe na kmetijskih gospodar-

stvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč 
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tiji, podporo za tekoče poslovanje v primarni kmetijski 
proizvodnji in štipendiranje bodočih nosilcev kmetij je 
skupno 47.000 evrov. Višina sredstev za urejanje kme-

http://www.velike-lasce.si
mailto:obcina@velike-lasce.si
mailto:obcina@velike-lasce.si
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tijskih zemljišč in pašnikov ter za pomoč za gradnjo in 
obnovo gozdnih vlak je skupno 15.000 evrov.

I. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo

1. Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravlja-
jo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu, ki 
ležijo na območju občine;

– na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4 GVŽ;
– v primeru nakupa živali mesne pasme pa so upra-

vičenci kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev, ki dejavnost primarne kmetijske pro-
izvodnje opravljajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v 
lasti ali zakupu, ki ležijo na območju občine in na kmetij-
skem gospodarstvu redijo najmanj 4 goveje živali;

– v primeru nakupa pujskov in plemenskih svinj kr-
škopoljske pasme pa so upravičenci vsa kmetijska go-
spodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 
ki ležijo na območju občine.

2. Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin,
– nakup mehanizacije in opreme (rabljene ali nove) 

do tržne vrednosti sredstev,
– nakup telet mesne pasme, nakup licenciranih ple-

menskih bikov mesne pasme, nakup brejih telic in krav 
mesne in mlečne pasme, nakup pujskov in plemenskih 
svinj krškopoljske pasme,

– splošni stroški, na področju izdatkov iz prve in dru-
ge alineje kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev 
in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z 
okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za 
študije izvedljivosti,

– pridobitev ali razvoj računalniške programske opre-
me ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in 
blagovnih znamk.

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot 

so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, 
režijski stroški in stroški zavarovanja.

3. Višina pomoči je:
– 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih za preureditev hlevov in hlevskih izpustov za 
živalim prijazno rejo, pri čemer DDV ni upravičen strošek,

– 30 % upravičenih stroškov za nakup traktorskih 
pnevmatik za en registriran traktor na kmetijsko gospo-
darstvo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;

– 70 evrov na žival za nakup telet mesne pasme (za 
isto žival se lahko dobi finančno pomoč le enkrat);

– 1.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo za na-
kup licenciranega bika mesne pasme pri čemer je isto 
kmetijsko gospodarstvo do pomoči upravičeno enkrat 
na dve leti;

– 200 evrov na žival za nakup brejih plemenskih telic 
in krav mesne in mlečne pasme do starosti petih let, pri 
čemer je obvezna nadaljnja reja 5 let, razen v primeru 
višje sile;

– 30 evrov na žival za nakup pujskov krškopoljske 
pasme, pri čemer je obvezna reja z izpustom do minimal-
no 6 mesecev starosti;

– 70 evrov na žival za nakup plemenskih svinj kr-
škopoljske pasme, pri čemer je obvezna reja z izpustom 
minimalno 2 leti;

– 15 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 
gospodarstvih za vse ostale naložbe, pri čemer DDV ni 
upravičen strošek.

Najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem 
gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 
3.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo, za na-
kup plemenskih živali pa dodatnih največ 1.000 evrov 
na leto na kmetijsko gospodarstvo. Znesek pomoči se 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli sku-
pni znesek de minimis pomoči v kmetijskem sektorju.

4. Sofinancirale se bodo naložbe z datumom raču-
na od 1. 12. 2021 dalje. Naložbe morajo biti izvedene na 
območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve leti.

5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

6. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodar-

stva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo 
na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja 
na območju občine in dejavnost primarne kmetijske pro-
izvodnje opravljajo na najmanj 2 ha kmetijskih površin 
v lasti ali zakupu.

2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo (fiksne in premične ograje, mreže za 
pašo živali, pašni aparati);

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino.

3. Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen-

tacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, 
kadar so upravičeni do sofinanciranja,

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja po-
moč,

– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika ali 

za obnovo pašnika.
4. Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov nezahtevne agro-

melioracije, pri čemer DDV ni upravičen strošek,
– do 50 % upravičenih stroškov za ureditev pašnika 

in opreme za ureditev napajališč za živino, pri čemer 
DDV ni upravičen strošek.

Najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem 
gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 
1.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo za ne-
zahtevne agromelioracije in 2.000 evrov na leto na kme-
tijsko gospodarstvo za ureditev pašnika. Znesek pomoči 
se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči v kmetijskem sektorju.

5. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datu-
mom računa od 1. 12. 2021 dalje.

6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

7. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

III. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme-
tijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji

1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodar-
stva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 56 / 22. 4. 2022 / Stran 1323 

z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in 
naložbo na območju občine.

2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za na-

ložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proiz-
vodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetij-
ske dejavnosti na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti 
predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, če upravičenec 

pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 

po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinan-
ciranja;

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov.

4. Višina pomoči je:
– do 30 % upravičenih stroškov za naložbe na pod-

ročju predelave mleka in mesa, pri čemer DDV ni upra-
vičen strošek;

– do 15 % upravičenih stroškov za ostale naložbe, 
pri čemer DDV ni upravičen strošek.

Najvišji skupni znesek pomoči za naložbe na kme-
tijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 
3.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo. Znesek 
pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 
presegli skupni znesek de minimis pomoči po Uredbi 
komisije (EU) št. 1407/2013.

Sofinancirale se bodo naložbe z datumom računa 
od 1. 12. 2021 dalje. Naložbe morajo biti izvedene na 
območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve leti.

5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

6. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

IV. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodar-

stva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, z ob-
močja Občine Velike Lašče, ki imajo v lasti najmanj 2 ha 
gozdnih zemljišč na območju občine.

2. Upravičeni stroški:
– delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno 

kladivo), nasipni material.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za gozdove 

Slovenije,
– soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel, prek ka-

terih poteka gozdna vlaka,
– predračun stroškov.
4. Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov. 

Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za izvedbo 
tega ukrepa je 500 evrov na lastnika gozda oziroma 
kmetijsko gospodarstvo na leto, ne glede na določilo 
iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z 
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 
pomoči po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013.

Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom 
računa od 1. 12. 2021 dalje.

Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev gle-
de na datum prejema oziroma oddaje vloge.

5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

V. Podpora za tekoče poslovanje v primarni kme-
tijski proizvodnji

1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodar-
stva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo 
na območju občine.

2. Upravičeni stroški:
– stroški storitev za dobrobit in zdravstveno varstvo 

živali (koprološke preiskave pri govedu in drobnici, sero-
loške preiskave in kontrola uvoženega semena goveda 
in drobnice na prisotnost virusnih bolezni, ki niso zajete 
v nacionalnih ukrepih);

– stroški genomskih testov;
– stroški nabave semena genetsko visoko produk-

tivnih živali (osemenjevanje z biki mesnih pasem šarole, 
limuzin, aberdin angus);

– stroški ukrepov na področju biovarnosti.
3. Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, pri 

čemer DDV ni upravičen strošek. Znesek pomoči se 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli sku-
pni znesek de minimis v kmetijskem sektorju.

Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom 
računa od 1. 12. 2021 dalje.

Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev gle-
de na datum prejema oziroma oddaje vloge.

4. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

VI. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
1. Upravičenci do pomoči so udeleženci izobraže-

vanja kmetijskih programov, ki so predvideni za nasled-
nike kmetij.

2. Višina pomoči do 500 evrov/dijaka ali študenta 
v tekočem letu.

Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev gle-
de na datum prejema oziroma oddaje vloge.

3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Veli-
ke Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Prijave 
je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina@
velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Ob-
čina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Na razpis lahko vsak vlagatelj kandidira samo dva-
krat letno.

Na razpis ne morejo kandidirati prosilci, ki nimajo 
poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so 
v sodnem sporu z Občino Velike Lašče. Vloge bodo 
obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. Prosilci 
bodo o odobritvi vlog obveščeni v 30 dneh po obravnavi 
vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za 
oddajo vlog je 30. 11. 2022.

Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike 
Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel. 781-03-69, jerica.tom-
sic-lusin@velike-lasce.si).

Občina Velike Lašče

Št. 410-83/2022 Ob-2167/22
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 
in 11/22), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Urad-
ne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, 
št. 410-83/2022 z dne 14. 4. 2022 Mestna občina Koper 
objavlja

http://www.velike-lasce.si
mailto:obcina@velike-lasce.si
mailto:obcina@velike-lasce.si
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javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih 

projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini 
Koper za leto 2022 (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 

razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper (v nadaljevanju MOK).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov in 
dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper za leto 2022.

3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– usmerjanje in spodbujanje učencev in dijakov k 

raziskovalnemu delu,
– delo z učenci in dijaki na posameznih področjih 

raziskovanja,
– ponuditi učencem in dijakom možnost za nadgra-

dnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti učencem in dijakom, da svojemu zna-

nju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti učencem in dijakom, da utrdijo zaupa-

nje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih 

vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter med-

sebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdel-

ka in predstavitev končnega izdelka.
4. Razpisna področja
Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo 

sofinancirala projekte z naslednjih področij oziroma de-
javnosti:

A. Mladinski raziskovalni projekti (do 19 let starosti), 
ki so namenjeni:

– delu z učenci in dijaki na posameznih področjih 
raziskovanja;

– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti 

in kreativnosti;
– uvajanju učencev in dijakov v znanost;
– popularizaciji znanosti ter tehnike;
– dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne ali 

mednarodne projekte.
B. Dnevi ustvarjalnosti (do 14 let starosti), ki so 

namenjeni:
– delu z identificiranimi nadarjenimi učenci na po-

sameznih področjih raziskovanja;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti 

in kreativnosti;
– povezovanju med učenci različnih osnovnih šol.
5. Splošni pogoji prijave na posameznih področjih
Za sofinanciranje projektov se lahko prijavijo le pri-

javitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
a) za področje A.:
– kot prijavitelji na tem razpisu lahko kandidirajo 

osnovne in srednje šole s sedežem v MOK ter članice 
univerze na Primorskem in zasebni zavodi s sedežem 
v MOK, ki izvajajo programe na področju raziskovanja;

– delujejo na območju MOK najmanj eno leto;
– mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del 

obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandar-
dni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol;

– da je vsebina prijavljenega programa skladna s 
predmetom razpisa;

– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 
pogoje za realizacijo programa;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2022;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-

godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo 
za eno področje;

– prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni raz-
pis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev pro-
računa MOK;

– imajo izpolnjene vse finančne obveznosti do 
Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).

b) za področje B.:
– dnevi ustvarjalnosti so aktivnost, ki poteka vsaj 

dva dneva zapored;
– na tem razpisu se kot prijavitelji lahko kandidirajo 

le osnovne šole s sedežem v MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih pro-

gramov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s 

predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2022;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-

godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi projekte samo 
za eno področje;

– prijavitelji niso upravičeni kandidirati na javni raz-
pis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev pro-
računa MOK;

– da so vključeni identificirani nadarjeni učenci iz 
vsaj štirih različnih osnovnih šol s sedežem v MOK;

– imajo izpolnjene vse finančne obveznosti do 
Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge, izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

6. Posebni pogoji prijave na posameznih področjih
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ dve-

ma vsebinsko različnima projektoma. Vsak projekt mora 
biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celo-
ta, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. 
V primeru podvajanja projektov bo MOK ocenjevala le 
prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni 
javni razpis;

– udeleženci so učenci od 7. do 9. razreda osnovne 
šole s sedežem v MOK, dijaki srednjih šol s sedežem 
v MOK.

7. Merila za dodelitev sredstev
Za presojo prispelih prijav na razpis bodo upošte-

vana naslednja merila:
– jasnost, konkretnost, merljivost in dosegljivost 

zastavljenih ciljev projekta;
– jasno, natančno, realno in racionalno prikazana 

finančna konstrukcija projekta.
Prednostno bodo sofinancirani mladinski razisko-

valni projekti (področje A):
– ki bodo jasno in konkretno predstavljeni;
– ki bodo imeli aplikativno vrednost;
– z aktualnimi tematikami.
Prednostno bodo sofinancirani dnevi ustvarjalnosti 

(področje B):
– pri katerih bo sodelovalo čim več učencev oziro-

ma dijakov z različnih šol na območju MOK.
Posameznemu prijavitelju bodo dodeljena sredstva 

ob upoštevanju zgoraj navedenih meril.
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MOK bo posamezne projekte sofinancirala največ 
do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene prijave, pri katerih se 
bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je 
prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje in merila za 
sodelovanje na razpisu. Prijave prijaviteljev za kate-
re bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev in meril, do 
sredstev javnega razpisa ne bodo upravičene in bodo 
zavrnjene.

8. Okvirna višina sredstev: skupna okvirna višina 
sredstev, ki je namenjena sofinanciranju mladinskih 
raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Me-
stni občini Koper za leto 2022 je opredeljena s prora-
čunom MOK za leto 2022, in sicer znaša največ do 
30.000,00 EUR.

9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

10. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava projekta

– kopija temeljnega akta prijavitelja (samo za za-
sebne zavode s sedežem v MOK).

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 
na obrazcu prijave za leto 2022, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti 
datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe 
(zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni 
skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja dva projekta za pod-
ročje A oziroma B, mora za vsak posamični projekt 
izpolniti ločen obrazec Prijava projekta (OBR-3) ter na 
njem označit za katero področje gre.

Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo 
enkrat.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu so-
glaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih 
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s 
strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni 
ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumen-
taciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le 
tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, 
katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih pri-
log in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi 
prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva 
k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te 
bodo zavržene. Obrazec 1 (Podatki o prijavitelju progra-
ma) ni predmet dopolnitve.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo 
posredovati na zgoraj naveden naslov poročilo. Če v 
pogodbi ni drugače določeno, mora biti poročilo po-
sredovano najkasneje do 25. 11. 2022. Obvezno pa 
mora prijavitelj poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, 
časopisne članke, razne materiale ipd.) kot dokazilo o 
realiziranem projektu.

Poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski 
pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) 
na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

11. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico 
(OBR-6).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do petka, 13. maja 2022 na naslov Mestna občina Ko-
per, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 
oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve 
bodo zavržene.

12. Datum odpiranja vlog: odpiranje prijav bo 18. 5. 
2022. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugota-
vljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in 
dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni 
popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja po-
zove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. 
Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo 
prijavitelja zavrže kot nepopolno.

13. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu razpisa

Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na 
drugo področje razpisa glede na vsebino prijave in raz-
pisana sredstva.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odlo-
čil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine 
Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni 
od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. 
Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje 
pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni 
predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

14. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni 
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo 
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za 
družbene dejavnosti MOK, in sicer do pet dni pred po-
tekom roka za predložitev prijav.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zain-
teresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Mest-
ne občine Koper, tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 014-0005/2022-3 (120) Ob-2169/22
Občina Slovenske Konjice na podlagi Zakona o 

vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 
18/21), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 

mailto:ingrid.kozlovic@koper.si
http://www.koper.si
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46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 
207/21), 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postop-
kih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje 
programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, 
št. 46/10) in 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), 
objavlja

javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje programa 

predšolske vzgoje in varstva
Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev koncesije za izvaja-

nje programa predšolske vzgoje in varstva na območju 
občine Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice 
bo koncesijo podelila zasebnemu vrtcu ali zasebniku, ki 
izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih 
programov, kot so:

– da ima veljavno dovoljenje Ministrstva za izobra-
ževanje znanost in šport Republike Slovenije o izpol-
njevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje,

– da ima odločbo Ministrstva za izobraževanje zna-
nost in šport o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja,

– da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki 
imajo predpisano izobrazbo ter ustreznimi poslovnimi 
prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in mini-
malnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,

– da bo izvajal izključno javno veljaven program za 
predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Repub-
like Slovenije za splošno izobraževanje,

– da ima poslovni in letni delovni načrt,
– da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program glede 

na potrebe pretežnega dela uporabnikov, 
– da ima izdano publikacijo za starše, s katero pred-

stavi program, ki ga izvaja ter vsebine in metode dela,
– da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot 

ga določa občinski svet.
Koncesija se podeli za določen čas za izvajanje 

programa predšolske vzgoje in varstva za otroke prvega 
in drugega starostnega obdobja, za pet oddelkov, in si-
cer za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. Koncesio-
nar mora pričeti opravljati dejavnost s 1. 9. 2022 oziroma 
s pričetkom šolskega leta 2022/2023.

Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavi zasebni vrtec ali zaseb-

nik, ki izpolnjuje pogoje določene za izvajanje javno 
veljavnih programov. Dokazila o izpolnjevanje pogojev, 
ki morajo biti priložena pri prijavi:

– veljavno dovoljenje Ministrstva za izobraževanje 
znanost in šport o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje,

– odločba Ministrstva za izobraževanje znanost in 
šport o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih progra-
mov vzgoje in izobraževanja,

– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi strokovnimi 
delavci, ki imajo predpisano izobrazbo,

– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi poslovnimi 
prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in mini-
malnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,

– pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti pro-
grama,

– večletni poslovni načrt in letni delovni načrt,
– izjava, da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni pro-

gram, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– izvod publikacije za starše s katero predstavlja 

program, ki ga izvaja ter vsebino in metode dela,

– izjava, da bo opravljal dejavnost za ceno progra-
ma, kot jo določa Občinski svet.

Merila za izbor koncesionarja in predložitev ponudb
1. ocena objekta, prostora in opreme do 30 točk. 

Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov 
za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost 
in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju 
programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in par-
kirna mesta.

2. nadstandardni program do 20 točk. Ocenjuje se 
program, ki je obsežnejši ali kvalitetnejši, kot ga določa 
predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot 
ga predvideva dnevni program.

3. število oddelkov v posameznem okolišu do 
15 točk. Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik 
nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posamez-
nem razpisanem obdobju. Ponudba, ki vsebuje večje 
število oddelkov, kot je zahtevano, se oceni z najvišjim 
številom točk, ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmer-
no nižjim številom točk.

4. predlagana lastna cena programa, izdelana po 
veljavni metodologiji do 10 točk. Najugodnejša lastna 
cena programa dobi najvišje število točk, ostale soraz-
merno nižje število točk.

5. lokacija vrtca oziroma oddelka do 10 točk. Večje 
število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v 
središču posameznega območja.

6. rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk. 
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki 
je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim 
rokom dobi ponudnik eno točko manj.

7. pisne pozitivne reference ponudnika do 10 točk. 
Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno 
opravlja enako dejavnost. Referenco lahko da konce-
dent ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu (referen-
ce staršev enega vrtca se štejejo kot ena referenca). 
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali 
navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba 
ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa 
se z 0 točk.

Prednost pri izbiri ima ponudnik, ki doseže najve-
čje skupno število točk glede na navedena merila. V 
primeru, da največje skupno število točk dosežeta dva 
ali več ponudnikov, ima prednost pri izbiri tisti prijavi-
telj, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega 
območja, kjer so potrebe po izvajanju predmetne javne 
službe največje. V kolikor navedeni kriterij enakovredno 
izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, ima prednost pri 
izbiri tisti ponudnik, katerega ponudba je bila višje toč-
kovana glede na merilo pod točko 1 tega člena, kolikor 
navedeno merilo enakovredno izpolnjujeta dva ali več 
ponudnikov, ima prednost pri ponudbi tisti prijavitelj, ka-
terega ponudba je bila višje točkovana glede na merilo 
določeno v točki 2.

Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti 
kuverti ter na prvi strani imeti oznako »Ne odpiraj – kon-
cesija vrtec« in navedenega naslovnika, na zadnji strani 
pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko ponudbo 
oddajo v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice, 
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice ali pošljejo po po-
šti na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 
3210 Slovenske Konjice. Kot pravočasne bodo veljale 
ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine 
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konji-
ce, najkasneje do torka, 24. 5. 2022, do 10. ure.

Komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponud-
be, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril 
oceni. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo, ter na 
podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem 
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postopku izda občinska uprava, na predlog tričlanske 
strokovne komisije odločbo o izbiri koncesionarja. Naj-
kasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe konce-
dent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogod-
bo. Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje 
predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko 
pogodbo.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo 
v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice, Stari 
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ali jo zahtevajo po 
e-pošti na naslovu: marija.brecl@slovenskekonjice.si. 
Prav tako pa bo razpisna dokumentacija na voljo na 
uradni spletni strani občine: www.slovenskekonjice.si. 
Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo na 
Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske 
Konjice pri Mariji Brecl na tel. 03/757-33-70 ali Katji 
Vipotnik na tel. 03/757-33-83 vsak delavnik od 9. do 
12. ure.

Občina Slovenske Konjice
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Razpisi delovnih mest

slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne 
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slo-
venščine po javno veljavnem izobraževalnem programu 
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da 
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspe-
šno opravil preizkus po izobraževalnem programu za 
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šo-
lal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v 
tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega 
jezika na dodiplomskem študiju.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– vizijo in razvojne cilje inštituta za mandatno ob-

dobje (5 let);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izo-

brazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (di-
ploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje na vodstvenih de-
lovnih mestih

2. delovne izkušnje na področju kulture
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandi-
data, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, 
imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih 
let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom 
sveta javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s 
pripisom »Javni razpis – direktor SLOGI« v štirinajstih 
dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za 
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski 
naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zve-
zi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, tel. 
01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-les-
jak@gov.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2166/22
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi 

58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) 
delovno mesto

direktorja 
Šolskega centra Velenje,

s pogoji kot jih določa Zakon o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja.

Kandidat mora k vlogi priložiti dokazila o izpolnje-
vanju pogojev, program vodenja šole ter potrdilo Ministr-
stva za pravosodje o nekaznovanju (ob oddaji ne sme 
biti starejše od 30 dni), potrdilo Ministrstva za pravosod-
je iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper 
spolno nedotakljivost (ob oddaji ne sme biti starejše od 
30 dni) ter potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku (ob oddaji vloge ne sme biti sta-
rejše od 30 dni).

Delo na delovnem mestu direktorja Šolskega centra 
Velenje, se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat 
bo imenovan s 1. 10. 2022 za obdobje 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev posredujte v zaprti ovojnici v roku 15 dni po 
objavi razpisa, torej do 7. 5. 2022, na naslov Svet Šol-
skega centra Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, z oznako 
»Prijava na razpis za direktorja ŠCV«.

O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v 
zakonitem roku.

Svet Šolskega centra Velenje

Št. 0141-8/2022-3340 Ob-2170/22
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga 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), 35. člena Zako-
na o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 8. člena 
Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledali-
ški inštitut (Uradni list RS, št. 15/14 in 36/14) Ministrstvo 
za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto 

direktorja 
javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-

didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– je dosegel najmanj sedmo raven izobrazbe: uni-
verzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo 
ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge 
bolonjske stopnje,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-
nih delovnih mestih,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
kulture,

– ima znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– ima znanje najmanj enega svetovnega jezika na 

višji ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiri-
letno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
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Št. 0141-9/2022-3340-1 Ob-2187/22

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o 
ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 60/03, 11/09 in 53/22), Ministrstvo 
za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto 

direktorja 
javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem pro-
gramu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza rav-
ni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge 
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko 
ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni 

in najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o 
aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobraz-
be – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v 
kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat 
dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija tujega 
jezika ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več 
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem 
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na 
dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetov-
nega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobra-
ževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega 
jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali 
dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izo-
braževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvid-
no, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspe-
šno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki 
izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziro-

ma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezi-
ka na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta 
izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere 
je bilo znanje pridobljeno.

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po 
predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javne-
ga zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za 
obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega 
zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici 
s pripisom »Javni razpis – direktor – Prirodoslovni 
muzej Slovenije« v štirinajstih dneh po objavi jav-
nega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Mai-
strova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov 
ministrstva: gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zve-
zi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, tel. 
01/369-59-99.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Ministrstvo za kulturo

Su KS 121/2022-2 Ob-2171/22
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto višjega sodnika 
na Upravnem sodišču RS, za zunanji oddelek  

v Mariboru
Razpisni pogoji
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu na-
vedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona 
o upravnem sporu.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,

mailto:gp.mk@gov.si
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– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o 
sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 122/2022-2 Ob-2172/22
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Celju

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 
9. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o 
sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2173/22
Na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil sprejet na 

2. izredni seji dne 14. 4. 2022, Svet zavoda I. Osnov-
ne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, razpisuje prosto 
delovno mesto

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).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelj 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.

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ni 

obvezen, kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v 
roku 1 leta po začetku mandata, sicer preneha mandat 
po zakonu),

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz Kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva de-
janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije, predvidoma 
do vključno 7. 5 2022 na naslov: Svet zavoda I. Osnov-
ne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni za ženske in moške.

Svet zavoda I. Osnovne šole Žalec

 Ob-2177/22
Svet Osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana, 

Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 
Sveta OŠ Prežihovega Voranca št. 1/2022 z dne 1. 3. 
2022 razpisuje delovno mesto 

ravnatelja
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji 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/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela: 1. september 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let. Za čas mandata bo z njim/-jo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdi-
lo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, na katerem ima 
prijavljeno bivališče, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku za kaznivo dejanje zoper spolno nedotaklji-

vost ter pisno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču 
zoper njega/-o ni uveden kazenski postopek za kaznivo 
dejanje zoper spolno nedotakljivost, dokazila o delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja 
zavoda, kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Prežihovega Vo-
ranca, Prežihova 8, 1000 Ljubljana z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Prežihovega Voranca

 Ob-2183/22
Svet Doma Danice Vogrinec Maribor razpisuje 

skladno s 45. in 46. členom Statuta Doma Danice Vo-
grinec Maribor delovno mesto

strokovni vodja (m/ž)

Na to delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki 
izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu 
s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 54/92 s spremembami).

Mandat strokovnega vodje traja 5 let. Po izteku 
mandata je kandidat lahko ponovno imenovan.

Predviden začetek dela bo skladen s sklepom o 
imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, kratkim življenjepisom, z opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj ter program strokovnega dela v Domu 
Danice Vogrinec Maribor, pošljite najkasneje v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet Doma Danice Vogri-
nec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, z oznako: 
Ne odpiraj – prijava na razpis za strokovnega vodjo.

Od kandidata pričakujemo izjemne analitične spo-
sobnosti, odlično poznavanje osnovnih programskih 
aplikacij v okolju MS Windows, organizacijske sposob-
nosti in pripravljenost na timsko delo.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po 
objavi razpisa.

Svet Doma Danice Vogrinec Maribor

Št. 01/3-42/20-22 Ob-2189/22
Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča 

Ptuj na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 22. člena Statu-
ta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica 
dr. Jožeta Potrča Ptuj in sklepa Sveta zavoda z dne 
19. 4. 2022 razpisuje delovno mesto

direktorja bolnišnice (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje

Za direktorja bolnišnice je lahko imenovan kandi-
dat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih dru-
ge stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko 
ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 8. raven;

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja 
vodenja in upravljanja;

– ima znanje angleškega ali nemškega jezika, ki 
dosega raven vsaj osnovnega uporabnika po lestvici 
Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike;

– predloži program dela in razvoja zavoda v štirile-
tnem mandatnem obdobju.
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Kandidat mora k prijavi predložiti:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila, iz katerega 

mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

– življenjepis v obliki Europass z referencami o 
dosedanjem delu, posebno na vodilnih in vodstvenih 
položajih;

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika;
– dokazilo o znanju angleškega ali nemškega je-

zika;
– program dela in razvoja zavoda v štiriletnem man-

datnem obdobju;
– pisno izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– svetu zavoda dovoljuje pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc drugih organov za namen preverjanja 
izpolnjevanja razpisnih pogojev,

– na elektronski naslov, naveden v vlogi, dovo-
ljuje prejemanje dopisov Splošne bolnišnice dr. Jožeta 
Potrča Ptuj v zvezi z razpisom (vabila, vloge za dopol-
nitve ipd.).

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o za-
poslitvi za polni delovni čas za mandatno dobo štirih let. 
Po preteku mandatne dobe je lahko znova imenovan. 
Direktorja bolnišnice imenuje svet zavoda s soglasjem 
ustanovitelja.

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter 
s priloženim programom dela in razvoja naj kandidati 
pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica 
dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj, 
z oznako »Prijava na razpis za direktorja bolnišnice.«

Upoštevane bodo le prijave poslane v fizični obliki, 
ki bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje 10. 5. 
2022.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po 
objavi.

Svet zavoda Splošne bolnišnice
 dr. Jožeta Potrča Ptuj

Št. 01/3-42/20-22 Ob-2190/22
Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča 

Ptuj na podlagi 41. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 28. člena Statu-
ta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica 
dr. Jožeta Potrča Ptuj in sklepa Sveta zavoda z dne 
19. 4. 2022 razpisuje delovno mesto

strokovnega direktorja (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje  

za polovični delovni čas
Za strokovnega direktorja je lahko imenovan kan-

didat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo medicinske smeri, prido-
bljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma 

izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih druge stopnje in je v skladu z za-
konom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena 
v 8. raven;

– ima opravljeno specializacijo s področja dejav-
nosti zavoda;

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja 
dela zavoda;

– ima tri leta organizacijskih in vodstvenih izkušenj 
s strokovnega področja dejavnosti zavoda;

– ima znanje angleškega ali nemškega jezika, ki 
dosega raven vsaj osnovnega uporabnika po lestvici 
Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike;

– predloži program dela in razvoja medicinske stro-
ke v zavodu v štiriletnem mandatnem obdobju.

Kandidat mora k prijavi predložiti:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila, iz katerega 

mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

– fotokopijo dokazila, iz katerega mora biti razvidna 
pridobljena specializacija in njena smer ter leto in usta-
nova, pri kateri je bila specializacija pridobljena;

– življenjepis v obliki Europass z referencami o do-
sedanjem delu, posebno na vodstvenih položajih;

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika;
– dokazilo o znanju angleškega ali nemškega je-

zika;
– program dela in razvoja medicinske stroke v za-

vodu v štiriletnem mandatnem obdobju;
– pisno izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– svetu zavoda dovoljuje pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc drugih organov za namen preverjanja 
izpolnjevanja razpisnih pogojev,

– na elektronski naslov, naveden v vlogi, dovo-
ljuje prejemanje dopisov Splošne bolnišnice dr. Jožeta 
Potrča Ptuj v zvezi z razpisom (vabila, vloge za dopol-
nitve ipd.).

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o 
zaposlitvi za polovični delovni čas za štiriletno mandat-
no obdobje. Po preteku mandatne dobe je lahko znova 
imenovan. Strokovnega direktorja imenuje svet zavoda 
po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev 
ter s priloženim programom dela in razvoja medicinske 
stroke v zavodu naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na 
naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potr-
čeva cesta 23, 2250 Ptuj, z oznako »Prijava na razpis 
za strokovnega direktorja.«

Upoštevane bodo le prijave poslane v fizični obliki, 
ki bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje 10. 5. 
2022.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po 
objavi.

Svet zavoda Splošne bolnišnice
 dr. Jožeta Potrča Ptuj
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Druge objave

gijske stavbe (Uradni list RS, št. 109/21) se spremeni 
tako, kot sledi:

Iz besedila 7.b) točke (obvezne priloge vlogi) se v 
sedmi podalineji pete alineje črta beseda »lesenega«.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2160/22
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 49/20 
– ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 
158/20, 152/20 – ZZUOOP) ter v skladu s Splošnimi 
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (ob-
javljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/infor-
macije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega poziva 91FS-sNESPO21  

Finančne spodbude gospodarstvu  
za skoraj ničenergijske stavbe

Javni poziv 91FS-sNESPO21 Finančne spodbude 
gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (Uradni list 
RS, št. 109/21) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo tretjega odstavka 1. točke (Predmet in 
namen javnega poziva) se spremeni tako, da se glasi:

»Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne 
gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, 
ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o 
razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske 
(1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstano-
vanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu 
ne more biti dodeljena, razen če gre za večnamenske 
stavbe. V takem primeru, kot tudi v primeru, ko so pred-
met naložbe v večnamenske stavbe, ki so skladno z 
navedeno tehnično smernico uvrščene med nestano-
vanjske stavbe, je spodbuda lahko dodeljena v deležu, 
ki se nanaša na nestanovanjski del stavbe.«

Besedilo prve alineje prvega odstavka 3. točke 
(Upravičene osebe) se spremeni tako, da se glasi:

»– pravne osebe, samostojni podjetniki posamez-
niki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane 
dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi do-
ločene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register 
Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini, 
ter so investitorji in lastniki ali solastniki nepremičnine, 
oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer 
bo izveden ukrep;«.

Iz besedila 9.b) točke (obvezne priloge vlogi) se v 
sedmi podalineji tretje alineje črta beseda »lesenega«.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2184/22
Sprememba

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 
vsebine Javnega poziva REVAV-4 – Vavčer za udelež-
be na mednarodnih forumih, objavljenega v Uradnem 

 Ob-2158/22
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 49/20 
– ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 
158/20, 152/20 – ZZUOOP) ter v skladu s Splošnimi 
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (ob-
javljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/infor-
macije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega poziva 89SUB-sNESOB21  

Nepovratne finančne spodbude občanom  
za skoraj ničenergijske stavbe

Javni poziv 89SUB-sNESOB21 Nepovratne finanč-
ne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe 
(Uradni list RS, št. 109/21) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo prvega odstavka 1. točke (Predmet in 
namen javnega poziva) se spremeni tako, da se glasi:

»Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup 
skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih 
stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših 
eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v 
novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večsta-
novanjskih stavbah na območju Republike Slovenije. Če 
je predmet spodbude nova naložba v gradnjo ali nakup 
skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih 
stavb ali celovita skoraj ničenergijska prenova starejših 
eno- ali dvostanovanjskih stavb, ki so večnamenske, se 
spodbuda dodeli le v deležu, ki se nanaša na stanovanj-
ski del stavbe.«.

Iz besedila 7.b) točke (obvezne priloge vlogi) se v 
osmi podalineji tretje alineje črta beseda »lesenega«.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2159/22
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 49/20 
– ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 
158/20, 152/20 – ZZUOOP) ter v skladu s Splošnimi 
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (ob-
javljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/infor-
macije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega poziva 90SUB-sNESLS21  

Nepovratne finančne spodbude lokalnim 
skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe
Javni poziv 90SUB-sNESLS21 Nepovratne finanč-

ne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničener-

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-49-766-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-901-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-80-1195-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-158-2763-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-152-2610-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-49-766-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-901-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-80-1195-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-158-2763-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-152-2610-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-49-766-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-901-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-80-1195-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-158-2763-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-152-2610-2020


Stran 1334 / Št. 56 / 22. 4. 2022 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021 in spremembe v 
Uradnem listu RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega 
poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu:

7. Spremeni se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 

predmeta javnega poziva za obdobje 2021–2023 zna-
ša 500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

Zbriše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 

predmeta javnega poziva za obdobje 2021–2023 zna-
ša 700.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2186/22
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor objavlja

REACT EU – Javni poziv 
za Vavčer za kibernetsko varnost/2

1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter 
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 
2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Pro-
račun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP in 74/21), Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – 
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: 
ministrstvo) 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015 z vse-
mi spremembami, Uredba o porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna 
mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – 
popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21), Shema de minimis 
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/II), 
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije 
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in 
finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za 
podjetništvo za leto 2022, ki ga je Vlada RS sprejela 
dne 23. 12. 2021, sklep Vlade RS št. 47602-27/2021/3.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mi-
nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem pozivu za Vavčer za kibernetsko varnost (v na-
daljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in 
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški 
sklad).

3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne 

skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotavljanju 
povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala 
njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma pri-
hodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali 
vdorni (penetracijski) test.

4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko pri-
javijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posa-
mezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredeli-
tev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upošte-
vajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v 

točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike 
oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 
1 zaposlenega, po podatkih Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva 
se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti 
pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) 
in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter usta-
novitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage 
za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na 
podlagi 16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne 
upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

3. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavna-
nih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali 
več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: 
Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju: 
SPIRIT Slovenija) in Slovenskega regionalno razvojne-
ga sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo 
iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in 
so bile neporavnane in zapadle pred tem spoznane z 
izvršilnim naslovom.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim pod-
jetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi instituci-
jami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno 
razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o 
sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi 
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javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih ob-
veznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska 
institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinan-
ciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 
69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

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

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1407/2013/EU):

– v okviru projekta podjetje ne opravlja dejavnosti 
na naslednjih področjih:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali 
delno prenese na primarne proizvajalce.

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Za-
konom 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.

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-
zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, 
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

13. Skupni znesek pomoči dodeljen enotne-
mu podjetju s tem sofinanciranjem ne bo presegel 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na 

dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež na območju 

Republike Slovenije. Sedež mora biti vpisani v Poslovni 
register Slovenije.

5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta 

(tj. do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.
3. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izva-

jalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnja-
kov za posamezno področje kibernetske varnosti, ki bo 
za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali 
vdorni (penetracijski) test. Katalog strokovnjakov vodi 
Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju 
DIH Slovenije) in je objavljen na uradni spletni strani DIH 
Slovenije https://dihslovenia.si/catalog.

4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec 
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.

5. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pri-
dobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je 
obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1). Obrazec št. 1 ne 
sme biti izdan pred objavo javnega poziva (22. 4. 2022).

6. Izbran zunanji izvajalec za posameznega stro-
kovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog 
prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) 
v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

7. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj 
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti 
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.

8. Sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (pene-
tracijski) test ne smeta biti izvedena pred oddajo vloge 
na ta javni poziv.

9. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.6.1. 
pozivne dokumentacije.

10. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih 
zakona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, 
ali njegov družinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v 
več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zuna-
njega izvajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene 
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za 
prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove ob-

vezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v 
okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev 
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba 
o sofinanciranju.

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V pri-
meru, da je oddana vloga nepopolna, se prijavitelja o 
tem obvesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega 

https://dihslovenia.si/catalog
https://eportal.podjetniskisklad.si
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sklada. Če je javni poziv še vedno odprt oziroma so 
sredstva še vedno na voljo ima prijavitelj v primeru, da 
ustreza pogojem, možnost ponovne oddaje vloge, ki 
ji je dodana nova ustrezna oznaka z novo zaporedno 
številko.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2022–2023, zna-
ša 200.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo ka-
darkoli prekliče – vlog, ki jih prejme na javni poziv ne 
bo obravnaval;

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli spremeni – vloge prejete do datuma spremembe, bo 
obravnaval pod pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge;

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv – vloge, ki jih je že prejel, 
a za njih še ni podpisal pogodb, bo obravnaval v skladu 
z razpoložljivimi sredstvi;

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne ve-
ljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju.

V primeru porabe sredstev lahko prijavitelji posre-
dujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad po-
novno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo 
oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravi-
čene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav-
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enot-
nemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh pro-
računskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. 
V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja po-
moči 100.000,00 EUR. Zgornje meje pomoči veljajo ne 
glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dode-
ljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali 
individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek 
pomoči v ta namen.

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

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev 
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti 
stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2022 in traja do 
30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Izplačilo sredstev upravičencem je v letih 2022 in 
2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sred-
stev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je 30. 9. 
2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in 
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasne-
je v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o 
sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad po preteku 
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove ne-
popolnosti, odstopi od pogodbe.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v 
posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračun-
ska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali v 
začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktiv-
nosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavlje-
ne na spletni strani DIH Slovenije: www.dihslovenia.
si/smernice/:

– Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregle-
da, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehnične-
ga poročila s priporočili za odpravljanje napak.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, ma-
ksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

– Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, 
vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in teh-
ničnega poročila o odpravljenih napakah.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, ma-
ksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Strošek DDV ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno ak-

tivnost samo enkrat v obdobju 2022–2023 (pod pogo-
jem, da od leta 2019 za isto aktivnost še ni prejel sofi-
nanciranega vavčerja za kibernetsko varnost), pri čemer 
lahko odda vlogo za vsako aktivnost posebej ali skupaj. 
Skupna višina subvencije (za obe aktivnosti skupaj) je 
največ do 9.999,99 EUR.

11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku 

in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri če-
mer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za pred-
ložitev zahtevkov 30. 9. 2023. Kljub temu je potrebno 
upoštevati določila iz točke 9. javnega poziva, kjer je 
navedeno, da morajo biti upravičene aktivnosti zaklju-
čene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan 
Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala 
najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa po-
godbe o sofinanciranju.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo 
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni 
obliki. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo 
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda 
na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni po-
moči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slo-
venskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda sve-
tovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko 
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na 
ePortalu Sklada.

Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč 
pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci 

http://www.dihslovenia.si/smernice/
http://www.dihslovenia.si/smernice/
https://eportal.podjetniskisklad.si/
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mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. 
Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje 
so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal- 
in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot- 
svetovanje/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge. Vloge se obdelujejo 
po vrstnem redu prejetja (»first come – first serve«).

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
odločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pra-
viloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema 
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V pri-
meru, da je oddanih vlog več kot 250, se rok obravnave 
sorazmerno podaljša. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k 
podpisu pogodbe.

Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu pod-
jetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k 
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega 
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinancira-
nju vrniti. Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo 
v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digi-
talnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim 
digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj 
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko 
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.

V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra-
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vr-
niti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega 
podjetniškega sklada in sicer skupaj z obrestmi v višini 
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva 
nakazila do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor 
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja 
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve 
obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetni-
škega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki 
so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da 
je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma 
dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s 
tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali 
na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upravičenec 
ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko 
Slovenski podjetniški sklad od upravičenca zahteva vr-

nitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR 
do dneva vračila sredstev v državni proračun Repub-
like Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen 
pristojnim organom.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge 
so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih po-
slovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 
12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: 
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-no-
tarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-2188/22
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-

ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni 
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 
– ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) določa in 
objavlja

datum nastopa poslovanja notarja

29. 4. 2022 začne s poslovanjem notar Mitja Korent 
v Žalcu, Ulica heroja Staneta 1B.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 352-25/2021-DI/28 Ob-2179/22
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-

ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18, s spremembami; ZSPDSLS-1) ter na podlagi 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
ZZZS) objavlja

namero
o sklenitvi neposredne pogodbe s pravno 

osebo javnega prava za prodajo poslovnega 
nepremičninskega kompleksa Tezno

Predmet prodaje je nepremičninski sklop ZZZS na 
naslovu Zagrebška cesta 84A, 2000 Maribor, ki zajema 
v najem oddano stavbo št. 5415 s pripadajočim zemlji-
ščem parcela št. 2471/3, k.o. 680 Tezno.

Glede na pravni red Republike Slovenije (v na-
daljevanju: RS) in 54. člen ZSPDSLS-1 lahko ZZZS v 
danem primeru nepremičninski sklop na podlagi name-
ravane neposredne pogodbe proda zgolj pravni osebi 
javnega prava, ki v skladu s pravnim redom RS lahko 
na podlagi prodajne pogodbe postane lastnik (te) ne-
premičnine v RS.

Rok za izjave o interesu za nakup s strani subjek-
tov, ki so lahko kupec po nameravani pogodbi, je do 
vključno 5. 5. 2022.

Podrobnejše informacije o nepremičninskem sklo-
pu, postopku in pogojih prodaje ter preostalo obvezno 
vsebino namere najdete na spletni strani ZZZS v rubriki 
O ZZZS na dnu spletne strani oziroma na direktni po-

https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
http://www.podjetniskisklad.si/
http://www.podjetniskisklad.si/
http://www.podjetniskisklad.si/
mailto:vavcer@podjetniskisklad.si
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1984
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3304
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vezavi: https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno- 
zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/namere-za- 
neposredne-nepremicninske-pogodbe/

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 620-2/2022 Ob-2168/22
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), 102. in 107. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 
– ZDeb), 40. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Odlok o pro-
računu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 3/21) in Odloka o spremembah Odloka o pro-
računu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 204/21), 42. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, 
št. 620-2/2022 z dne 14. 4. 2022, Mestna občina Koper 
objavlja

javni poziv
za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih 
spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2022

1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega po-
ziva: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Ko-
per (v nadaljevanju MOK).

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

nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Ko-
per. Namen poziva je ohranjanje, restavriranje in obna-
vljanje ogroženih nepremičnih kulturnih spomenikov na 
območju Mestne občine Koper ter izboljšanje dostopno-
sti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega 
potenciala.

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

3. Upravičenci: na poziv se lahko prijavijo lastniki 
ali upravljavci nepremičnih kulturnih spomenikov, ki iz-
polnjujejo pogoje in kriterije tega javnega poziva. Prija-
vitelji lahko na javni poziv prijavijo le investicije, ki bodo 
realizirane v letu 2022.

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

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

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

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

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

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

– prijavitelj ima ustrezno tehnično dokumentacijo – 
obvezne priloge,

– projekt mora biti v celoti realiziran v letu 2022.
5. Kriteriji poziva
Investicija ustreza kriterijem, če:
a) je celovita, vsebinsko obrazložena in utemeljena 

po posameznih fazah;

b) je realno ovrednotena in ima uravnoteženo fi-
nančno konstrukcijo;

c) je zagotovljena soudeležba prijavitelja z lastnimi 
ali sredstvi pridobljenimi iz drugih virov;

d) z investicijo se zagotovi varnost in uporabnost 
spomenika oziroma prepreči njegovo nadaljnjo škodo 
ter omogoči večjo dostopnost do kulturne dediščine in 
njenega komunikacijskega potenciala.

Razpoložljiva sredstva se dodelijo prijavljenim pro-
jektom, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije poziva po vrst-
nem redu prispetja popolnih vlog do porabe proračun-
skih sredstev tekočega leta za ta namen.

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

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

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

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

– predračun in popis del za prijavljen projekt,
– fotografsko dokumentacijo, iz katere je razvidno 

dejansko stanje kulturnega spomenika, ki je predmet 
prijave.

7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-

nih za poziv je 40.000,00 EUR.
Zaprošena vrednost sofinanciranja za posamezno 

vlogo lahko znaša največ 25.000,00 EUR z DDV.
Sredstva so predvidena v proračunu za leto 2022 

in bremenijo proračunsko postavko »2164 Spomeniško 
varstvene akcije«.

8. Koriščenje sredstev
Sredstva se izplačajo upravičencu na podlagi dolo-

čil medsebojne pogodbe po izvedenih delih in po prilo-
ženem zahtevku z dokazili o plačilu za projekt izveden v 
obdobju 1. 1. 2022 do 25. 11. 2022. Skrajni rok za pred-
ložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 25. 11. 2022.

Dodeljena proračunska sredstva iz poziva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2022.

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili 
že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. 
V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo Mestna 
občina Koper preklicala izplačila sredstev in odstopila 
od pogodbe ter zahtevalo vračilo sredstev v višini vseh 
izplačanih sredstev, vključno z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

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

so sestavni del pozivne dokumentacije in mora vsebova-
ti vse zahtevane podatke in obvezne priloge z dokazili, 
ki so navedena v obrazcu. Vloga je popolna, če vsebuje 
vse obvezne obrazce in priloge, ki jih določa besedilo 
javnega poziva. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo 
prijavitelj po pozivu k dopolnitvi v danem roku dopolni.

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 
pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Obrazec poziva št. 1 – ni 
predmet dopolnitve. Vloge morajo prijavitelji dopolniti v 
roku osmih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne 
vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo se dopolnitev 
nanaša in datumom in uro dopolnitve.

10. Rok javnega poziva
Javni poziv je odprt do vključno ponedeljka 23. 5. 

2022, do 12. ure.

https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/namere-za-neposredne-nepremicninske-pogodbe/
https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/namere-za-neposredne-nepremicninske-pogodbe/
https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/namere-za-neposredne-nepremicninske-pogodbe/
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Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo 
prispele do zgoraj navedenega datuma in ure.

Ne glede na način dostave morajo vloge na po-
ziv prispeti najkasneje do ponedeljka 23. 5. 2022, do 
12. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

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

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

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

Oddane vloge morajo biti v zaprti kuverti s pripisom: 
»Ne odpiraj – vloga na Javni poziv za sofinanciranje ob-
nove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini 
Koper v letu 2022«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja.

V primeru, da posamezni prijavitelj na poziv prijavi 
več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v ločeni 
kuverti. Če prijavitelj za isti program ali projekt na javni 
poziv pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale 
pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot 
dopolnitve ali spremembe prve vloge.

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

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

11. Obravnava vlog in obvestilo o izidu javnega 
poziva

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

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

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

Za prepozno vlogo se šteje vloga, ki ni prispela do 
vključno 23. 5. 2022 oziroma tega dne ni bila oddana 
do 12. ure v sprejemno pisarno Mestne občine Koper. V 
primeru pošiljk poslanih priporočeno in sočasno prejetih, 
se vrstni red prejema pošiljk določi glede na uro oddaje 
pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura 
oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega 
dne oddana ob 23.59.

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

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

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni 
najkasneje v enem mesecu po obravnavi strokovne 
komisije.

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o 
sofinanciranju za leto 2022.

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

12. Ustavitev postopka javnega poziva: župan 
Mestne občine Koper lahko do izdaje odločbe ustavi 
postopek javnega poziva.

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

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

Vse informacije v zvezi s pozivom dobite na Ura-
du za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 
05/66-46-238, Ingrid Kozlovič ali na naslovu ingrid.
kozlovic@koper.si.

Mestna občina Koper

http://www.koper.si
http://www.koper.si
mailto:ingrid.kozlovic@koper.si
mailto:ingrid.kozlovic@koper.si
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Evidence sindikatov

Št. 101-3/2022-6218-4 Ob-2005/22
Iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti 

Kranj se z dnem dokončnosti te odločbe izbriše hramba 
Pravil Sindikata podjetja Merkator kmetijstvo d.o.o. 
Kranj, s sedežem na naslovu Begunjska ulica 5, 
Kranj, ki so bila vpisana pod zap. št. 103.
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Objave sodišč

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2022

0113 I 586/2021 Os-1792/22
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi 

upnika EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.,  matič-
na št. 1539965000, davčna št. 44603517, Letališka 
cesta 33, Ljubljana, zoper dolžnika Dejana Veljović, 
EMŠO 0812979500259, nima prebivališča v RS, ki ga 
zastopa zak. zast. Irena Bezovnik Fale – odvetnica, Sa-
vinjska cesta 8, Nazarje, zaradi izterjave 647,18 EUR s 
pp., dne 25. februarja 2022 sklenilo:

Dolžniku Dejanu Veljoviću se postavi začasna za-
stopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Irena 
Bezovnik Fale, Savinjska cesta 8, 3331 Nazarje.

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 Celju
dne 25. 2. 2022

2673 I 697/2016 Os-2027/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 

upnika DDM INVEST III AG, Schochenmühlestrasse 40, 
6340 Baar Švica, ki ga zastopa zak. zast. Primož Pun-
čuh, Tepanje 114, Slovenske Konjice, po AxFina, poslov-
ne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, zoper 
dolžnika Luko Matjašič, Draga 62, Ljubljana – dostava; 
Saša Matjašič Kladnik, Draga 62, Ljubljana – dosta-
va; VARERUM LTD., Wenlock Road 20–22, London, ki 
ga zastopa zak. zast. Vodenje insolvenčnih postopkov 
in pravno svetovanje, Lucija Kovač s.p., Šmartinska 
cesta 130, Ljubljana; RED MARKETING, oglaševanje 
d.o.o. – v stečaju, Letališka cesta 5, Ljubljana, ki ga 
zastopa zak. zast. steč. uprav. iSolvent, vodenje insol-
venčnih postopkov, Žana Savič s.p. Žana Savič, Cesta v 
Mestni log 1, Ljubljana, zaradi izterjave 134.470,55 EUR 
s pp, sklenilo:

Za začasno zastopnico upravičenega za sprejema-
nje pisanj se dolžniku VARERUM LTD postavi odvetnica 
Lucija Kovač, Šmartinska cesta 130, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2022

3033 VL 26683/2018 Os-2112/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Javno Podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., 
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. 
Krištof Mlakar, zoper dolžnika Viktor Stane Klemen, Dal-
matinova ulica 2, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. 
zast. Vera Kovačević – odvetnica, Kotnikova ulica 28, 
Ljubljana, zaradi izterjave 551,12 EUR s pp, sklenilo:

Odvetnica Barbara Korošec Gorišek, Res-
ljeva cesta 25, Ljubljana, ki je bila s sklepom opr. 

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

XII Ps 331/2022 Os-2174/22
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komen-

skega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku mag. Anton 
Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta 
IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdravka 
Lorković, zoper toženo stranko Željko Repija, EMŠO: 
0404975500903 (nima prebivališča v RS), zaradi vračila 
neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezpo-
selnosti v višini 424,19 EUR s pp, izven glavne obrav-
nave dne 12. 4. 2022 sklenilo:

V tem socialnem sporu se za začasnega zastopnika 
tožene stranke postavi odvetnik Klemen Golob, Tržaška 
cesta 134, Ljubljana.

Začasni zastopnik ima v tem socialnem sporu vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo 
stranko zastopal od dneva postavitve dalje, vse dotlej, 
dokler ne bo le-ta ali njen pooblaščenec nastopil pred 
sodiščem.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2022

XII Ps 217/2022 Os-2175/22
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komen-

skega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku mag. An-
ton Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, 
cesta IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdrav-
ka Lorković, zoper toženo stranko Dinko Ljevak, EMŠO: 
2307964501292 (nima prebivališča v RS), zaradi vračila 
neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezpo-
selnosti v višini 885,33 EUR s pp, izven glavne obrav-
nave dne 12. 4. 2022 sklenilo:

V tem socialnem sporu se za začasnega zastopnika 
tožene stranke postavi odvetnik Mitja Bartenjev, Kotni-
kova 29, Ljubljana.

Začasni zastopnik ima v tem socialnem sporu vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo 
stranko zastopal od dneva postavitve dalje, vse dotlej, 
dokler ne bo le-ta ali njen pooblaščenec nastopil pred 
sodiščem.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2022

0113 I 581/2021 Os-1791/22
Okrajno sodišče v Celju, je v izvršilni zadevi upni-

ka Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije, matična št.  1198459000, 
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, 
zoper dolžnika Dejana Veljović, nima prebivališča v RS, 
ki ga zastopa zak. zast. Irena Bezovnik Fale – od-
vetnica, Savinjska cesta 8, Nazarje, zaradi izterjave 
2.993,56 EUR s pp., dne 8. marca 2022 sklenilo:

Dolžniku Dejanu Veljoviću se postavi začasna za-
stopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Irena 
Bezovnik Fale, Savinjska cesta 8, 3331 Nazarje.
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št. VL 26638/2018 z dne 21. 3. 2022, na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, posta-
vljena za začasno zastopnico dolžniku Klemnu Viktorju 
Stanetu razreši.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vera 
Kovačević, Kotnikova ulica 28, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodiču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2022

I 1408/2021 Os-1584/22
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sode-

lavki Vanji Kampl, v izvršilni zadevi upnika Javni šti-
pendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Re-
publike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna 
št. 86279670, Dunajska  cesta 20, Ljubljana, zoper 
dolžnika Janija Zommer, EMŠO 1804969500456, Za-
grebška cesta 72, Maribor, zaradi izterjave nadomesti-
la preživnine s pp, o postavitvi začasnega zastopnika 
dolžniku, izven naroka dne 23. februarja 2022, sklenilo:

Dolžniku Janiju Zommer, Zagrebška cesta 72, 
Maribor se na podlagi četrte točke drugega odstavka 
82. člena Zakona pravdnem postopku, v nadaljevanju 
ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-
nju, nadaljevanju ZIZ, postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Ma-
teja Pirih, Slovenska ulica 37, Maribor.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2022

VL 94722/2021 Os-2015/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, 

ki se vodi pod opr. št. VL 94722/2021 na predlog upni-
ka Komunala, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., 
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, zoper dolžnika Mar-
cello Martini, Senik 9, Dobrovo v Brdih, zaradi izterjave 
113,46 EUR s pp, sklenilo:

Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku se dolžniku Marcellu Martiniju, 
neznanega prebivališča (prej Senik 9, Dobrovo v Br-
dih), postavi začasnega zastopnika odvetnika Tomažin 
Bolcar Blaž, cesta IX. Korpusa 46, 5250 Solkan, ki bo 
dolžnika zastopal v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča 
v Novi Gorici z opr. št. VL 94722/2021 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 Novi Gorici
dne 24. 3. 2022

I 181/2018 Os-1432/22
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, je v izvršilni 

zadevi upnika Okrajno sodišče Ljubljana, Miklošičeva 10, 
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Marku Vraničar, EMŠO 
1703980500777, Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, za-
radi izterjave 3.116,40 EUR s pripadki, dne 21. 1. 2022, 
sklenilo:

Dolžniku Marku Vraničarju, Mestni trg 1, Ljubljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-

kona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Matej 
Ban, Dalmatinova ulica 2, 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 Šmarju pri Jelšah
dne 21. 1. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 797/2020 Os-1752/22

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 
postopek po pokojnem Romanu Verniku, rojenem 5. 5. 
1934, samskem, umrlem 16. 10. 2020, državljanu Re-
publike Slovenije, nazadnje stalno stanujočem Milčin-
skega ulica 14, Celje.

Pri pokojnem ni znanih podatkov o osebah, ki bi 
prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim 
dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pokojnem Romanu Verniku 
obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobi-
jo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o 
zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva 
objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez de-
dičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju 
(če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 3. 2022

D 327/2021 Os-1929/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pokojni Kati Hrbolič, rojena 15. 2. 1903, nazadnje sta-
nujoči na naslovu P.O. BOX 452, Besemev Pos., ZDA, 
razglašena za mrtvo 15. 2. 1973, izdaja naslednji oklic: 

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
1., 2. in 3. dednega reda, 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 10. 3. 2022

D 350/2021 Os-1930/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Juretu Johović, rojen 31. 3. 1846, nazad-
nje stanujoč Johi 11, Republika Hrvaška, razglašen za 
mrtvega 1. 4. 1916, izdaja naslednji oklic: 
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Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
1., 2. in 3. dednega reda, 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 10. 3. 2022

D 208/1986 Os-1940/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Antonu Jelenič, rojen 12. 3. 1899, vdo-
vec, oče sedmih otrok, državljan Republike Slovenije, 
stanujoč Dole 1, pošta Suhor, umrl 30. 7. 1986, izdaja 
naslednji oklic: 

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Antonu Jeleniču, 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 22. 3. 2022

D 39/2001 Os-1941/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojni Mariji Pečarič, rojena 7. 5. 1916, samska, 
brez otrok, državljanka Republike Slovenije, stanujoča 
Drašiči 29, pošta Metlika, umrla 20. 9. 2000, izdaja na-
slednji oklic: 

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Mariji Pečarič, 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 22. 3. 2022

D 172/1962 Os-1942/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojni Barbari Vukšinič, rojena 14. 6. 1888, vdova, 
mati štirih otrok, državljanka Republike Slovenije, sta-
nujoča Boldraž 1, pošta Metlika, umrla 5. 6. 1962, izdaja 
naslednji oklic: 

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Barbari Vukšinič, 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 22. 3. 2022

D 207/1955 Os-1943/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Matiji Šimec, rojen 20. 2. 1897, poročen, 

oče štirih otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč 
Podlog 4, pošta Dragatuš, razglašen za mrtvega z dnem 
1. 1. 1943, izdaja naslednji oklic: 

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Matiji Šimcu, 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 22. 3. 2022

D 257/1997 Os-1944/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pokojnem Francetu Mravinec, rojen 28. 2. 1909, vdovec, 
oče sedmih otrok, državljan Republike Slovenije, stanu-
joč Nova Lipa 11, pošta Vinica, umrl 12. 11. 1997, izdaja 
naslednji oklic: 

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

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 3. 2022

D 53/1982 Os-1945/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pokojnem Ivanu Vlahovič, rojen 31. 3. 1905, poročen, 
oče štirih otrok, državljan Republike Slovenije, stanu-
joč Nova Lipa 9, pošta Vinica, umrl 10. 1. 1982, izdaja 
naslednji oklic: 

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Ivanu Vlahoviču, 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 22. 3. 2022

D 47/1972 Os-1946/22

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pokojnem Nikolaju Veselič, rojen 10. 6. 1897, vdovec, 
oče petih otrok, državljan Republike Slovenije, stanujoč 
Belčji Vrh 20, pošta Dragatuš, umrl 8. 2. 1972, izdaja 
naslednji oklic: 

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Nikolaju Veseliču, 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.
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Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 3. 2022

D 11/1959 Os-1947/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Miku Dražumerič, rojen 11. 10. 1900, po-
ročen, oče sedmih otrok, državljan Republike Slovenije, 
stanujoč Belčji Vrh 30, pošta Dragatuš, umrl 13. 12. 
1958, izdaja naslednji oklic: 

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Miku Dražumeriču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodi-
šču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za so-
cialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 3. 2022

D 219/1995 Os-1948/22
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojni Amaliji Šturm, rojena Mežnaršič, rojena dne 
20. 4. 1880, vdova, mati desetih otrok, državljanka Re-
publike Slovenije, stanujoča Partizanski trg 17, Metlika, 
umrla 19. 8. 1971, izdaja naslednji oklic: 

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni 
Amaliji Šturm, 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 23. 3. 2022

D 38/2021 Os-1671/22
Pred Okrajnim sodiščem v Domžalah se vodi za-

puščinski postopek po pokojnem Hasanu Muradbašić, 
rojen 26. 3. 1966, državljan Republike Slovenije, poročen, 
umrl 18. 11. 2020, nazadnje stanujoč Cesta talcev 18a, 
Domžale.

Zapustnik je bil poročen s Tatiano Muradbašić in 
oče Aldina Muradbašića, Alte Đutović, Jamina Murad-
bašića, Anise Muradbašić in Džana Muradbašića. Vsi 
dediči I. dednega reda so se dedovanju po zapustniku 
odpovedali.

Zapustnik je bil sin Jonuza Muradbašića in Rahime 
Muradbašić, ki sta se kot dediča II. dednega reda dedo-
vanju po zapustniku odpovedala.

K dedovanju po zapustniku so poklicani dediči 
III. dednega reda, ki sodišču niso znani.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo, da 
imajo pravico dedovati po pokojnem, da se v roku enega 
leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot dediči.

Sodišče bo po poteku oklicnega roka nadaljevalo 
z zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo v skla-
du z Zakonom o dedovanju po podatkih, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 1. 3. 2022

D 263/2020 Os-1747/22
V zapuščinskem postopku po pokojnem Srečku Bro-

dar, rojen 26. 6. 1966, državljan Republike Slovenije, umrl 
13. 2. 2020, nazadnje stanujoč Ljubljanska cesta 80, Dom-
žale, se je ugotovilo, da obstaja zapuščina brez dedičev.

Zapuščina brez dedičev bo prešla v last Republike 
Slovenije, če upniki ne bodo pravočasno vložili zahteve 
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine, pri tem opozarjamo, da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki pri Okrajnem sodišču v Domžalah pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in podatke 
o zapustnikovih obveznostih.

Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev, v skladu z določbo 142.b člena Zakona o dedovanju 
(Uradni list RS, št. 63/16).

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 3. 2022

D 4/2021 Os-1746/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju Mostar, ro-

jen 29. 4. 1932, umrl 27. 10. 2020, nazadnje stanujoč Go-
renja vas 3, Ivančna Gorica, sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Zapustnik je bil ob smrti vdovec in je zapustil dve 
potomki. Tekom zapuščinskega postopka sta se dedinji 
I. dednega reda odpovedali dedovanju po pokojnem, 
sodišču pa podatkov o morebitnih dedičih II. oziroma 
III. dednega reda ni uspelo pridobiti.

S tem oklicem zato sodišče poziva morebitne druge 
dediče po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leto bo sodišče nadaljevalo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 7. 3. 2022

D 293/2020 Os-1527/22
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Jakobu Juhantu, neznanega da-
tuma rojstva, zadnje stalno bivališče Gora, Komenda, ki 
je bil s sklepom N 6/2020 z dne 9. 10. 2020 razglašen 
za mrtvega z dnem 19. 10. 1948.

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

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino ter o zapustnikovih 
obveznostih.

Sodišče poziva neznane upnike, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 15. 2. 2022

D 434/2021 Os-1735/22
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pokojnem Corl Michaelu (tudi Corel), EMŠO: 
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1506866500015, nazadnje stanujočemu Drežnik 2, Ko-
čevska Reka, razglašenemu za mrtvega z dnem 24. 2. 
1946.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovi-
lo, da bi v poštev za dedovanje po pokojnem prišli tudi: 
zapustnikova vdova Marija Corel, ki je umrla leta 1952, 
zapustnikova hčerka Marija, ki je bila rojena 15. 5. 1894 
in je odšla leta 1913 v Ameriko, zapustnikov sin Corel 
Jožef, ki je bil rojen 2. 10. 1899, nazadnje stanujoč 
Drežnik 2, Kočevska Reka in je umrl 27. 4. 1942, za-
pustnikova hčerka Uršula, ki je bila rojena 13. 5. 1902 
in je odšla v Ameriko, zapustnikov sin Corel Anton, ki 
je bil rojen 17. 6. 1908, nazadnje stanujoč Bresnica 37, 
Slavonska Požega, R Hrvaška in je umrl 6. 5. 1987 in 
zapustnikova hčerka Neža (Mustafić), ki je bila rojena 
14. 1. 1911 in je umrla 29. 11. 1990.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
dediče zgoraj navedenih zapustnikovih otrok oziroma če 
so ti že pokojni, njihove potomce, da se priglasijo sodi-
šču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, 
na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski 
tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do de-
diščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z 
Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 3. 3. 2022

D 628/2018 Os-1935/22
Zapuščinska zadeva: po pok. Urši Bandi, hčeri Josi-

pa, z zadnjim znanim bivališčem Prebeneg 11, Trst, Re-
publika Italija, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom 
naslovnega sodišča opr. št. N 6/2018 z dne 5. 10. 2018 
in določenim datumom smrti 19. 9. 1936.

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podat-
kov izhaja, da je bila zapustnica Urša Bandi rojena oče-
tu Josipu Bandi (umrl leta 1897) in materi Orsoli Bandi 
(umrla leta 1932). Zapustničin dedek po očetovi strani 
je bil Luca Bandi, zapustničina babica po očetovi strani 
pa Ursula Tull poročena Bandi. Zapustnica naj bi imela 
brata Ivana Bandi (roj. 26. 12. 1855) in sestro Mario 
Bandi (roj. 21. 5. 1858). Zapustnica naj bi bila poročena 
z Josipom Prazelom/Praželom, pri čemer sodišču ni 
znano ali sta imela kaj potomcev.

Vsi zgoraj navedeni so že davno pokojni. V njihova 
dednopravna upravičenja so vstopili njihovi dediči, ki pa 
sodišču niso znani.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 8. 2020

IV D 2028/2021 Os-2122/22
V zapuščinski zadevi po pokojni Vidojki Seršič, hčeri 

Ivana Seršiča, rojeni 10. 5. 1930, EMŠO 1005930505345, 
umrli 22. 3. 2021, nazadnje stanujoči na naslovu Cankar-
jeva cesta 4, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije je 
naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnica je dne 4. 1. 2002 napravila notarsko 
oporoko z dopolnilom z dne 5. 8. 2005 ter dne 12. 3. 
2013 lastnoročno oporoko, ki sta bili obe razglašeni pred 
naslovnim sodiščem.

Zapustnica je bila ob smrti samska in brez potom-
cev. Bila je edina potomka svojih staršev, ki so umrli pred 
njo. Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
pridejo v poštev kot zakoniti dediči v tretjem dednem 
redu, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v 
roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani 
in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem 
listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2022

D 274/2021-49 Os-1174/22
Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski za-

devi po pokojnem Jožetu Bobnar, rojenim 26. 12. 1981, 
umrlim 24. 3. 2021, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Ivanja vas 10, Mirna Peč, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Jožetu Bob-
nar, z zadnjim stalnim prebivališčem Ivanja vas 10, Mirna 
Peč, rojen 26. 12. 1981, ki lahko v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez de-
dičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

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

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

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 3. 1. 2022

D 121/2020 Os-1242/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Feliksu Žagar, rojen 31. 7. 1943, umrl 
1. 2. 2020, Drča 1, Šentjernej, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Feliksu 
Žagarju, ki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

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

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

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 1. 2022

D 602/2021-23 Os-1988/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Janezu Turk, umrl 31. 8. 2021, Sela 
pri Dol. Toplicah 12, Dolenjske Toplice, objavlja naslednji 
oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Janezu 
Turku, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.
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Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 3. 2022

D 343/2021 Os-1739/22
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. 

št. D 343/2021 vodi zapuščinski postopek po pokoj-
nem Andreju Gajšt, rojenem dne 24. 8. 1984, umrlem 
dne 19. 4. 2021, z zadnjim stalnim prebivališčem Se-
strže 45a, Majšperk.

V zapuščino spadajo: osebni avtomobil Volkswagen 
Golf Variant 2.0 TDI, VIN: WVWZZZAUZGP542607, let-
nik 2015, 48 vrednostnih papirjev M1, finančna družba, 
ISIN šifra: Sl0021113111, na računu št. 11075219, neiz-
plačana sredstva pri družbi Magna v višini 4.624,19 EUR, 
15 delnic družbe Magna v vrednosti 1.179,14 EUR, na 
dan smrti.

Upnica Sberbank banka d.d. je v zapuščinski posto-
pek prijavita terjatev v znesku 3.764,92 EUR s pripadki 
iz naslova kreditne pogodbe št. 912-53-91236086.

Prav tako je v zapuščinski postopek terjatve prijavila 
tudi upnica Nova KBM, d.d., in sicer iz naslova:·kreditne 
pogodbe št. 53434361 v znesku 29.459,71 EUR s pri-
padki, negativno stanje na transakcijskem računu pokoj-
nika v znesku –876,74 EUR s pripadki, limit po pogodbi 
št. KR12328343 v znesku 2.011,15 EUR s pripadki, 
limit po pogodbi št. 782814477 v znesku 1.428,18 EUR 
s pripadki.

S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in dru-
gega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva 
dediče zapustnika, da se priglasijo k dedovanju. Če 
se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi 
tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 2. 2022

D 5/2020 Os-1745/22
Po pokojnem Alojzu Golob, rojenem dne 4. 5. 1944, 

umrlem dne 10. 12. 2019, z zadnjim stalnim prebivali-
ščem Zidanškova ulica 26, Ptuj, ni dedičev.

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

Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 3. 2022

D 2/2022 Os-1786/22
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Mariji Albini Bole, pok. Franca, roj. 11. 8. 1927, 
ki je bila razglašena za mrtvo dne 28. 8. 1997.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 3. 2022

D 139/2020 Os-1732/22
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-

puščinski postopek po pokojni Veroniki Polšak, rojena 
2. 1. 1937, nazadnje stanujoča Ul. Dušana Kvedra 24, 
Šentjur, umrla dne 4. 8. 2020.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustničine dolgove.

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

Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapu-
ščine 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.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 4. 3. 2022

D 145/1989 Os-1748/22
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Mariji Jazbinšek, rojeni 9. 4. 
1911, nazadnje stanujoči Bukovje pri Slivnici 12, Gorica 
pri Slivnici, umrli dne 8. 6. 1989.

Sodišče razpolaga z nepopolnimi podatki dedičev, 
katerih identifikacije ni mogoče ugotoviti (Marija Skale, 
Bukovje pri Slivnici, Edi Skale, Bukovje pri Slivnici, Jože 
Skale, Javorje, Martina Skale, Laško). Sodišču tako 
ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev, zato s tem 
oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta 
od objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 8. 3. 2002

D 57/2019-28 Os-1731/22
Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 18. 2. 2019 

uveden zapuščinski postopek opr. št. D 57/2019 po 
pokojnem Francetu Dolinarju, sinu Lovrenca, rudarju, 
rojenem 5. 10. 1889, rudarju, nazadnje stanujočem Al-
legheny, Pittsburg, Združene države Amerike, umrlem 
26. 6. 1962.

Sodišče podatkov o morebitnih zapustnikovih dedi-
čih prvega dednega reda ni imelo. Njegov oče Lovrenc 
Dolinar je umrl kot vdovec dne 31. 7. 1923. Zapustnik 
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je imel sestro Marijo Dolinar in brata Lovra Dolinarja. 
Sodišče podatkov o njunih dedičih ni imelo. Ker tako 
sodišče ni imelo podatkov ne o dedičih prvega, druge-
ga in tretjega dednega reda, je na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) objavilo oklic 
neznanim dedičem prvega, drugega in tretjega dedne-
ga reda, s katerim je pozvalo vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po zapustniku na podlagi zakona, 
naj se v danem roku priglasijo sodišču. Do poteka roka 
se k dedovanju ni priglasila nobena oseba, zato gre za 
zapuščino brez dedičev.

S tem oklicem sodišče morebitne upnike po pokoj-
nem obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih 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 (prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev, pri čemer morajo zahte-
vi za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos zapuščine brez dedičev 
v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev, bo 
premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Re-
publike Slovenije, ki na podlagi določbe 142.a člena ZD 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 2. 3. 2022

D 282/2021 Os-1733/22
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, je po okrajni 

sodnici Juditi Bjelovučić Černoša, v zapuščinski zadevi  
po pok. Škrabl Denisu, roj. 19. 8. 1981, nazadnje stal-
no stan. Celje cesta 37, Rogaška Slatina, umrlem dne 
24. 6. 2021 dne 20. 1. 2022, sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine po pok. Škrabl Denisu, da se priglasijo sodi-
šču v enem letu od objave tega oklica.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. 
Škrabl Denisu, se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka 
tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev 
zastopati njihove pravne interese.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 20. 1. 2022

Oklici pogrešanih

I N 106/2021 Os-2116/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog pred-

lagateljice Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, Renče, 
ki jo zastopa Odvetniška pisarna Polanc, postopek za 
ugotovitev smrti Borisa Brumat, ki ga zastopa skrbnica 
za poseben primer odvetnica Bagi Ambrožič Kordič, 
odvetnica v Cerknem.

Iz priloženih listin izhaja, da je Boris Brumat, sin 
Angele roj. Vodopivec v zemljiški knjigi vpisan kot 
solastnik parc. št. 1253/20 in 1253/31, obe k.o. 2322 
Renče, do 1/2, da je bil rojen 17. 12. 1935 ter da je 
imel zadnje stalno prebivališče v Parizu, v Franciji in 
da je umrl dne 5. 10. 2009, kar predstavlja tudi zadnji 
podatek o Borisu Brumatu. Drugi podatki o slednjem 
ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Borisa Brumata, naj javijo tukajšnjemu sodišču 
v roku 15 dni po objavi oklica v Uradnem listu RS, ogla-
sni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, 
sicer bo po poteku tega roka sodišče kot datum smrti 
upoštevalo 5. 10. 2009.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 4. 2022
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Preklici

Spričevala preklicujejo 

Godina Ksenija, Via Alcide de Gasperi 20, IT 20854 
Vedano Al Lambro Italija, diplomo št. 3280, izdala Uni-
verza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, leto izda-
je 2000. gns-344028

Drugo preklicujejo 

AVTOPREVOZNIŠTVO ŠAUPERL d.o.o., Str-
ma ulica 18, Benedikt, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500015044002, izdal Cetis Celje, d.d., izdano 
na ime David Šauperl. gnq-344030

C.N. TRANSPORT d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Ma-
ribor, izvod licence št. GE011726/07109/003, za vozilo 
WDB9340321L632318, reg. št. LJ 715-PM, veljavnost 
do 24. 1. 2025. gnp-344031

C.N. TRANSPORT d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Ma-
ribor, izvod licence, št. GE011726/07109/001, za vozilo 
WDB9340321L709068, reg. št. LJ 712-PM, veljavnost 
do 24. 1. 2025. gno-344032

Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016658005, 
izdal Cetis Celje, d.d., izdano na ime Branko Ivanušec. 
gnj-344037

NP KOMPANY, TRANSPORT, D.O.O., Ce-
lovška cesta 69 B, Ljubljana, izvod licence, 
št. GE011651/08391/007, za vozilo MERCEDES-BENZ 
(TOV.), reg. št. NMNT-528, veljavnost do 8. 3. 2024. 
gnk-344036

PANGRA D.O.O., Mali Nerajec 2, Dragatuš, digi-
talno tahografsko kartico, št. 2070500007258000, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnl-344035

Popošek Klemen, Novi dom 38, Hrastnik, certifikat 
NPK - operater VNC, št. C61/07, izdala Zbornica za 
razvoj slovenskega zasebnega varovanja, leto izdaje 
2007. gni-344038

RESPED LOGISTIKA D.O.O., Mednarodni 
prehod 2, Šempeter pri Gorici, potrdilo o uspešno oprav-
ljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobi-
tev licence v cestnem prometu, št. 606682, izdano na 
ime Alojz Rehar, izdalo Ministrstvo za promet in zveze, 
leto izdaje 1997. gnr-344029

SB PREVOZI D.O.O., Pot k Savi 80, Ljubljana, po-
trdilo za voznika, št. 017576/BGD-2-4964/2021, izdano 
na ime Miodrag Janković, veljavnost od 23. 9. 2021 do 
7. 9. 2022. gnh-344039

SEA AIR WAY D.O.O., Sečovlje 19, Sečovlje - Si-
cciole, spričevalo o plovnosti S5-DHA, št. 863, izdalo 
Ministrstvo za promet, leto izdaje 2011. gnm-344034

TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500050293000, izdal Cetis Celje d.d., izdano 
na ime Jože Krajšek. gnn-344033
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