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Št. 3021-1/2022-SRRS-29 Ob-3744/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja zadrug 
– BIZI ZADRUGE, št. 3021-1/2022-SRRS-20, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 128/22 z dne 7. 10. 2022, 
in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo 1. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 2024 
in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 24. 10. 2022 do 30. 4. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3021-1/2022-SRRS-28 Ob-3745/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za podjetništvo – B Energetika 
MSVP 2022, št. 3021-1/2022-SRRS-14, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 103/22 z dne 29. 7. 2022 s spr. in 
dop. v št. 135/22 z dne 21. 10. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo 1. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 2024 
ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 15. 8. 2022 do 30. 4. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3021-1/2022-SRRS-27 Ob-3746/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov 

gospodarskih subjektov–B-PF, št. 3021-1/2022-SRRS-1, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 
2022 s spr. in dop. v št. 92/22 z dne 8. 7. 2022 ter 
št. 110/22 z dne 19. 8. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 
»Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 6.000.000 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Znesek  
v EUR

Postavka – 
leto

Oblika  
sredstev

Vir  
sredstev

6.000.000 2022 Posojilo Namensko 
premoženje 

Sklada

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 
2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja 
posojil, zato se besedilo prvega stavka v 1. točki po 
novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva 
sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 30. 6. 2023.

III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 31. 3. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-1/2022-SRRS-27 Ob-3747/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za pred-financiranje projek-
tov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF, št. 3301-1/2022-
SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 
z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 89/22 z dne 1. 7. 
2022, št. 122/22 z dne 23. 9. 2022 ter št. 137/22 z dne 
28. 10. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja poso-
jil, zato se besedilo prvega stavka v 1. točki po novem 
glasi:

Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva 
sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 30. 6. 2023.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Javni razpisi
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Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 31. 1. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-1/2022-SRRS-28 Ob-3748/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za projekte primarne kmetij-
ske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na 
podnebne spremembe; A – AGRO INVEST, št. 3301-
1/2022-SRRS-11, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 81/22 z dne 10. 6. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo 1. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 3. 
2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku pro-
jekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 31. 1. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-1/2022-SRRS-29 Ob-3749/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za projekte nakupa kmetij-
skih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA, št. 3301-
1/2022-SRRS-12, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 81/22 z dne 10. 6. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 31. 1. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 0301-1/2022-SRRS-49 Ob-3750/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infra-
strukture; C – KOMUNALNA PODJETJA IN JAVNE 
USTANOVE, št. 0301-1/2022-SRRS-5, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 60/22 z dne 6. 5. 2022, in sicer 
kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo prvega stavka 2. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 
2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku pro-
jekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 23. 5. 2022 do 28. 2. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 0301-1/2022-SRRS-51 Ob-3751/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov 
javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij 
– C/D – PF, št. 0301-1/2022-SRRS-1, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022, in sicer 
kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja poso-
jil, zato se besedilo prvega stavka v točki 2. po novem 
glasi:

Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva 
sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 30. 6. 2023.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 28. 2. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 0301-1/2022-SRRS-50 Ob-3752/22

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE, 
št. 0301-1/2022-SRRS-16, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 79/22 z dne 3. 6. 2022 s spr. in dop. v št. 122/22 
z dne 23. 9. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo 2. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 
2024 ter ne sme presegati koledarskega leta zaključka 
projekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 20. 6. 2022 do 28. 2. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3713/22

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Lju-
bljana, ki jo zastopa Urad za Interreg in finančne meha-
nizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, na 
podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah objavlja
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javni razpis 
za predložitev projektov (za standardne projekte)  

v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 
2021–2027 (referenčna številka: 4300-31/2022)

1. Organ upravljanja
Organ upravljanja je Služba Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na, ki jo zastopa Urad za Interreg in finančne mehaniz-
me, Sektor za upravljanje čezmejnih programov.

Organ upravljanja je pogodbeni organ za sredstva 
evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

2. Pravna podlaga:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – revidiran, 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US),

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 
– ZZNŠPP), Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi sku-
pnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, 
Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za po-
morstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje 
in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za 
notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za 
upravljanje meja in vizumsko politiko (uredba o skupnih 
določbah) z vsemi spremembami,

– Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj in Kohezijskem skladu (uredba o ESRR) 
z vsemi spremembami,

– Uredba (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. junija 2021 o posebnih določbah za 
cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (Interreg), ki ga 
podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in instru-
menti za zunanje financiranje (uredba Interreg), z vsemi 
spremembami,

– izvedbeni akti in delegirani akti, sprejeti v skladu 
z zgoraj navedenimi uredbami,

– drugi pravni akti, ki se uporabljajo za izvajanje 
projektov, ki jih sofinancira ESRR,

– Interreg program Slovenija-Avstrija št. 
CCI2021TC16RFCB046, odobren s Sklepom Evropske 
komisije št. C (2022) 3101 final, dne 16. maja 2022, z 
vsemi spremembami.

Zaimki, v tem dokumentu uporabljeni v moški slov-
nični obliki, vključujejo tudi žensko slovnično obliko v 
skladu z načeli spolno nevtralnega jezika.

3. Javni razpis za predložitev projektov
Ta javni razpis za predložitev projektov objavlja 

organ upravljanja.
Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik za 

upravičence, predlogo izjave o projektu, predlogo izjave 
projektnega partnerja, vzorec pogodbe o sofinanciranju, 
vzorec sporazuma o partnerstvu ter Interreg program 
Slovenija-Avstrija (IP SI-AT), je na voljo na spletni strani 
www.si-at.eu. Vzorec prijavnice brez povezave lahko 
prenesete s spletne strani www.si-at.eu (ta dokument ni 
del uradne razpisne dokumentacije).

Interreg program Slovenija-Avstrija za programsko 
obdobje 2021–2027 vabi morebitne upravičence k pre-
dložitvi projektnih vlog v okviru tega javnega razpisa za 
predložitev projektov.

4. Predmet javnega razpisa za predložitev projektov
IP SI-AT se financira iz evropskega sklada za regi-

onalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno 
sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predlo-
žitev projektov je sofinanciranje projektov, ki učinkovito 
prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je:

zmanjšanje teritorialnih razlik v čezmejni regiji, 
spodbujanje sprememb in izkoriščanje priložnosti za 
nove razvojne trende, in sicer z združevanjem virov 
preko državnih meja, da bi bili bolje pripravljeni na pri-
hodnost in bi se zmanjšale čezmejne ovire ter s tem 
izboljšalo čezmejno sodelovanje na določenih področjih.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev pro-
jektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo nasle-
dnjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim 
ciljem:

Prednostna naloga 1: odpornejša in bolj trajnostna 
regija

– Specifični cilj 1: spodbujanje prilagajanja podneb-
nim spremembam, preprečevanje tveganj in odpornosti 
na nesreče

– Specifični cilj 2: spodbujanje prehoda na krožno 
gospodarstvo

Prednostna naloga 2: sposobnejša in bolj konku-
renčna regija

– Specifični cilj 1: razvoj znanj, spretnosti in kompe-
tenc za delo in življenje

– Specifični cilj 2: trajnostni gospodarski razvoj, ki 
temelji na kulturnih in turističnih potencialih

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelo-
vanja

– Specifični cilj 1: krepitev usklajevanja in sodelo-
vanja med institucijami

Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezul-
tatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost interven-
cijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, de-
javnosti, kazalnikov učinka (outputov) in pričakovanih 
rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem in kazal-
niki programa.

Podrobni opis vsebine vsake prednostne naloge in 
specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi 
skupinami, je na voljo v 2. poglavju IP SI-AT dokumen-
ta. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba 
prebrati in upoštevati opis v okviru vsake prednostne 
naloge in pripadajočega specifičnega cilja.

V skladu s pogoji tega javnega razpisa se projektni 
predlog lahko nanaša le na eno od navedenih predno-
stnih nalog in en specifični cilj programa, tudi če neka-
tere dejavnosti projekta spadajo v drugo prednostno 
nalogo.

5. Razpoložljiva sredstva, stopnja sofinanciranja in 
velikost projekta

Za sofinanciranje projektov v okviru tega javne-
ga razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 
41.500.000 EUR sredstev ESRR.

Sredstva se razdelijo po prednostnih nalogah, kot 
sledi:
 Prednostna naloga Sredstva 

ESRR  
v EUR

1. odpornejša in bolj trajnostna regija 21.100.000
2. sposobnejša in bolj konkurenčna 
regija

17.000.000

3. boljše upravljanje sodelovanja 3.400.000
Skupaj 41.500.000

Program sofinancira samo upravičene izdatke (glej 
10. točko tega dokumenta). Sofinanciranje s sredstvi 
ESRR znaša do največ 80 % skupnih upravičenih stro-
škov, najmanj 20 % pa se zagotovi iz lastnega prispevka 
projektnih partnerjev in/ali drugih virov.1

1 Za podrobnejše informacije glej Priročnik za upra-
vičence.
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V programu lahko sodelujejo projekti, katerih za-
prošeni znesek znaša najmanj 160.000 EUR sredstev 
ESRR in kot priporočilo ne presega več kot 1,5 milijona 
EUR sredstev ESRR.

6. Programsko območje: programsko območje ob-
sega osem slovenskih (gorenjska, goriška, koroška, 
osrednjeslovenska, podravska, pomurska, savinjska, 
zasavska) in osem avstrijskih (Oststeiermark, West- in 
Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Unter-
kärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgen-
land) NUTS-3 regij.

7. Zahteve za partnerstvo
Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj ene-

ga projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Avstrije 
ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelova-
nje), registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz 
članov iz obeh držav članic.

Fizične osebe in politične stranke so izključene iz 
sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, 
če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo 
finančno, administrativno in operativno zmogljivost za 
sodelovanje v programu.

Vodilni partnerji morajo imeti sedež na program-
skem območju. Institucije, ki se nahajajo zunaj program-
skega območja, vendar na ozemlju države članice, vklju-
čene v program, lahko delujejo le kot projektni partnerji.

Projektni partnerji, ki se nahajajo zunaj program-
skega območja, vendar v Evropski uniji, so lahko pro-
jektni partnerji le v ustrezno utemeljenih primerih. Upo-
števajte, da je v primeru odobritve projekta učinkovito 
sodelovanje partnerjev iz regij Evropske unije zunaj 
programskega območja pogojeno s tem, da države čla-
nice, v katerih se nahajajo, prevzamejo vse izvedbene 
določbe v zvezi z upravljanjem, kontrolo in revizijo.

8. Upravičeno obdobje sofinanciranja
Za prvi možni začetek projekta šteje datum oddaje 

projektne vloge v skupnem elektronskem sistemu za 
spremljanje (Jems).

Datum zaključka projekta je datum, določen v pogod-
bi o sofinanciranju, vendar najpozneje 31. decembra 2028.

9. Trajanje projekta: priporočeno trajanje projekta 
je do 36 mesecev.

10. Upravičeni stroški
1. Stroški osebja
2. Pisarniški in administrativni stroški
3. Potni in namestitveni stroški
4. Stroški zunanjih strokovnjakov in storitev
5. Stroški opreme
6. Stroški za infrastrukturo in gradnje
Podrobni opis upravičenih stroškov je vključen v 

Priročnik za upravičence (četrti del).
Izdatki se štejejo za upravičene šele od datuma 

oddaje predloga projekta v sistem Jems.
11. Podpora pri pripravi projektov
Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov pre-

berejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni raz-
pis za predložitev projektov in so objavljeni na spletni 
strani www.si-at.eu. Vprašanja in zahteve za dodatne 
informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko 
pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na 
naslov si-at.svrk@gov.si.

Skupni sekretariat zagotovi naslednje informacije in 
podporo v zvezi z razvojem projektov in pripravo vlog:

– informacije o programu in javnem razpisu za pre-
dložitev projektov,

– informacije o pripravi in predložitvi vlog,
– organizacija informativnih delavnic,
– objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgo-

vorov,
– objava informacij o odobrenih projektih.

Podporo v zvezi s specifičnimi temami, povezanimi 
z vsebino projekta, vključno z informacijami o državnih 
pomočeh, z iskanjem projektnih partnerjev ali informa-
cijami o nacionalnem/regionalnem sofinanciranju (sle-
dnje velja za projektne partnerje iz Avstrije), zagotavljajo 
predstavniki obeh držav članic (nacionalnih in regio-
nalnih organov). Zelo priporočljivo je, da vsi projektni 
partnerji pred oddajo vloge vzpostavijo stik s pristojnimi 
nacionalnimi/regionalnimi organi.

Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 2.6 dru-
gega dela Priročnika za upravičence in na spletni strani 
programa.

Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, 
najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na 
voljo na spletni strani programa www.si-at.eu.

12. Predložitev projektnih vlog
Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med da-

tumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa 
za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. 
Prijavitelji lahko oddajo projektne prijave neprekinjeno 
od objave razpisa.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 28. februar 
2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projek-
tnih vlog se objavijo na spletni strani programa www.
si-at.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom. O 
vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem odbora 
za spremljanje (OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo 
odločal OzS.

Vlogo za projekt predloži vodilni partner preko siste-
ma Jems. Oddana vloga mora vsebovati vse zahtevane 
podatke ter podpisane in skenirane priloge k prijavnici, 
kot je navedeno v Priročniku za upravičence.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
programa www.si-at.eu.

13. Izbor projektov
Projekti morajo imeti čezmejni vpliv na programsko 

območje. Izpolnjena morajo biti vsaj tri merila za čezmej-
no sodelovanje. Projektni partnerji sodelujejo pri razvoju 
projekta, skupnem izvajanju in skupnem financiranju. 
Poleg tega lahko sodelujejo pri skupnem osebju.

Izbor projektov temelji na oceni prejetih vlog po 
standardiziranem postopku, ki zagotavlja spoštovanje 
načel transparentnosti in enake obravnave. Projektna 
vloga, oddana preko sistema Jems, je edina, ki šteje 
za veljavno.

Postopek izbora projektov se izvede v dveh fazah:
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravi-

čenosti
Vsak projektni predlog mora izpolnjevati merila 

administrativne ustreznosti in upravičenosti. Projek-
tne vloge, ki v celoti izpolnjujejo merila administrativne 
ustreznosti in upravičenosti, bodo predmet ocenjevanja 
kakovosti.

Če administrativno preverjanje razkrije neskladno-
sti ali če manjka kateri od dokumentov, se od vodilnega 
partnerja zahteva, da vlogo dopolni. Dopolnitve se lah-
ko nanašajo na skladnost z merili A3, B1 in B2. Vodilni 
partner ima možnost projektno vlogo dopolniti v sedmih 
koledarskih dneh od dneva, ko je bil poslan poziv za do-
polnitev. Če projekt po prejetih dopolnitvah v celoti izpol-
njuje merila administrativne ustreznosti in upravičenosti 
ter je potrjen s strani OzS, se bodo dopolnitve vnesle v 
prijavnico (v sistemu Jems) pred podpisom pogodbe o 
sofinanciranju.

Ocenjevanje kakovosti
Projekti, ki so ocenjeni kot administrativno ustrezni 

in upravičeni, se dodatno ocenijo glede kakovosti na 
podlagi naslednjih meril za ocenjevanje:

– strateška merila ocenjevanja,
– operativna merila ocenjevanja.
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Skupno število točk za projektno vlogo v okviru 
ocenjevanja kakovosti je 100 (100 %). Vsaka projektna 
vloga mora doseči najmanj 70 % ali 70 točk. Projekti, ki 
ne dosežejo 70 točk, bodo zavrnjeni. O projektih, ki bodo 
dosegli 70 točk ali več, se bo razpravljalo na seji OzS, z 
možnostjo odobritve sofinanciranja, odobritve sofinan-
ciranja pod pogoji, zavrnitve sofinanciranja ali uvrstitve 
na rezervni seznam.

Projektni partnerji projektov s posebnimi projektnimi 
aktivnostmi večjega okoljskega pomena, kot so študi-
je nosilnosti varovanih območij, projekti, ki vključujejo 
registrirane enote kulturne dediščine in/ali skupnosti 
kulturne dediščine, medijske publikacije, namenjene za 
promocijo kulturne dediščine, dodatno tesnjenje tal, ki 
je nastalo med izvajanjem projektov, in drugi (specifični 
cilj programa 2.2) morajo predvideti trajnostne rešitve za 
upravljanje obiskovalcev, ki naj vključujejo blažilne ukre-
pe in ukrepe spremljanja. Projektni partnerji so pozvani, 
da te aktivnosti spremljajo med celotnim izvajanjem 
projekta, da bodo lahko o tem, za namene spremljanja 
programa, poročali organu upravljanja/skupnemu sekre-
tariatu. To posebno merilo mora biti izpolnjeno, sicer bo 
projekt zavrnjen.

Za IP SI-AT je bistveno, da so horizontalna načela 
vključena v načrtovanje, izvajanje, spremljanje, poroča-
nje in vrednotenje projektnih dejavnosti. Od partnerjev 
se pričakuje, da ves čas trajanja projektov upoštevajo 
ukrepe medsektorskih projektnih dejavnosti, upošte-
vajoč horizontalna načela EU. Natančneje povedano, 
ukrepe je treba načrtovati, izvajati in o njih poročati ob 
upoštevanju horizontalnih načel enakih možnosti, ne-
diskriminacije, enakosti spolov in okoljske trajnosti. Pro-
jektni partnerji opredelijo, ali je prispevek projekta k ho-
rizontalnim načelom pozitiven, nevtralen ali negativen, 
in predložijo kratko utemeljitev. Negativna ocena enega 
od horizontalnih načel bo privedla do zavrnitve projekta.

Podrobni opis točkovanja, uporabljenega v okviru 
ocenjevanja, je v poglavju 2.1.1.2 tretjega dela Priroč-
nika za upravičence, ki je del razpisne dokumentacije, 
objavljene na www.si-at.eu.

14. Odobritev projekta: končno odločitev o projektu 
sprejme OzS programa. OzS formalno odloči o odo-
britvi ali zavrnitvi projekta ter o višini prispevka ESRR, 
upoštevajoč kakovost vsake projektne vloge in njenega 
prispevka k ciljem programa.

15. Obvestilo o izboru projektov: organ upravljanja/
skupni sekretariat bo vodilnega partnerja obvestil, ali je 
bil njegov projektni predlog odobren za sofinanciranje/ni 
bil odobren za sofinanciranje/dan na rezervni seznam, v 
30 koledarskih dneh po odločitvi OzS.

16. Spremembe javnega razpisa za predložitev pro‑
jektov

Vse spremembe javnega razpisa za predložitev 
projektov ali razpisne dokumentacije bodo objavljene 
na spletni strani programa www.si-at.eu.

Spremembe tega javnega razpisa za predložitev 
projektov bodo objavljene v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Prijavitelji morajo upoštevati morebitne spre-
membe javnega razpisa za predložitev projektov in pri-
padajoče razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na 
zgoraj opisani način.

17. Jezik
Javni razpis za predložitev projektov in razpisna 

dokumentacija se objavita v slovenskem, nemškem in 
angleškem jeziku. V primeru neskladij med slovenskim 
in nemškim besedilom razpisa za predložitev projektov 
in razpisne dokumentacije prevlada usklajena angleška 
različica, ki se uporablja kot orodje za skupno razume-
vanje.

Projektna vloga mora biti dvojezična, napisana v 
slovenskem in nemškem jeziku, razen povzetka pro-
jekta, ki mora biti napisan v slovenskem, nemškem in 
angleškem jeziku. V primeru neskladij prevlada jezik 
vodilnega partnerja.

18. Druge določbe: rezultati javnega razpisa za 
predložitev projektov se štejejo za informacije javnega 
značaja in objavijo na spletni strani www.si-at.eu po 
podpisu pogodb o sofinanciranju s sredstvi ESRR z iz-
branimi vodilnimi partnerji.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj 
 in evropsko kohezijsko politiko

Št. 323-71/2023/3 Ob-3715/22
Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list 

RS, št. 98/04 – UPB2, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 
38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT, 31/18 in 130/22 – ZVPot-1), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list 
RS, št. 187/21 in 150/22), Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 
(Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 
140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324), Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 
Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe obvešča-
nja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja 
primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (Uradni list RS, 
št. 47/15 in 130/22 – ZVPot-1) Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo objavlja

javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne  

službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov 
ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj 

blaga in storitev
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodar-

ski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za 
podelitev koncesije za opravljanje javne službe obve-
ščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe 
izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev skla-
dno z določbami Uredbe o koncesiji za opravljanje jav-
ne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter 
javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in 
storitev (Uradni list RS, št. 47/15 in 130/22 – ZVPot-1, v 
nadaljevanju: uredba).

2. Koncedent Republika Slovenija, ki jo zastopa 
Vlada Republike Slovenije, bo na podlagi javnega raz-
pisa, ki ga izvaja ministrstvo, z odločbo podelila dve 
koncesiji za celotno območje Republike Slovenije za 
obdobje 2 leti, in sicer eno za Sklop A in eno za Sklop B. 
Koncesijsko razmerje se prične izvajati z dnem sklenitve 
koncesijske pogodbe. Koncesija je neprenosljiva. Po 
koncu koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan 
koncedentu predati vse datoteke in vso dokumentacijo 
za celotno koncesijsko obdobje, vezano na opravljanje 
javne službe.

3. Način prijave in razpisni rok: prijava mora biti pri-
pravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. 
Prijave morajo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj 
– Prijava – javni razpis za podelitev koncesije za opra-
vljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potro-
šnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenje-
vanj blaga in storitev – Sklop A ali Sklop B«, prispeti na 
naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najka-
sneje do vključno 6. 1. 2023 do 12. ure. Na hrbtni strani 
mora biti napisan naslov prijavitelja. Če prijavitelj podaja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200498&stevilka=4288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200646&stevilka=1969
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200986&stevilka=3804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3736
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prijavo za oba sklopa razpisa, mora za vsak sklop oddati 
ločeno prijavo z vsemi dokazili, v ločenem ovitku. Prijava 
bo štela za pravočasno, če bo predložena osebno ali bo 
prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov in v zgoraj 
navedenem roku. Če se prijava pošlje priporočeno po 
pošti, šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto 
v zgoraj navedenem roku. Prijave, ki bodo predložene 
na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), bodo 
zavržene.

Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji 
naslov, bodo zavržene kot prepozno prejete.

4. Merila za izbiro koncesionarja:
Merila za Sklop A
MERILO TOČKE

1 Ocena programa opravljanja 
javne službe največ 70 točk

2
Strokovna usposobljenost 
prijavitelja za opravljanje javne 
službe

največ 30 točk

SKUPAJ največ 100 točk 

Merila za Sklop B
MERILO TOČKE

1 Ocena programa opravljanja 
javne službe največ 70 točk

2
Strokovna usposobljenost 
prijavitelja za opravljanje javne 
službe

največ 30 točk

SKUPAJ največ 100 točk 

Merila in način ocenjevanja so natančneje oprede-
ljeni v razpisni dokumentaciji.

V primeru enakega skupnega števila dodeljenih 
točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile 
na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je do-
segel večje število točk pri prvem merilu. Če tudi to ne 
bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, ki bo dosegel 
več točk pri drugem podmerilu prvega merila.

5. Razpisna dokumentacija je objavljena na sple-
tni strani ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/
ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehno-
logijo/javne-objave/. Zainteresirani prijavitelji jo lahko 
dvignejo tudi v vložišču ministrstva, vsak delovnik med 
9. in 15. uro, ob petkih do 14.30.

6. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 8. in 9. uro po tel. 01/400-33-33. Vsa morebitna 
vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno po po-
šti na zgoraj navedeni naslov ali na e-naslov gp.mgrt@
gov.si. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede 
javnega razpisa za podelitev koncesije je Mojca Jug.

7. Predmet javnega razpisa
Predmet koncesije za Sklop A je opravljanje javne 

službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za 
Sklop B opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih 
ocenjevanj blaga in storitev.

Sklop A
Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja 

in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:
– izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja 

potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, iz-
bire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,

– informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih 
pravic,

– koncesija za opravljanje javne službe obveščanja 
in izobraževanja potrošnikov se razpisuje za področje 
varstvo pravic potrošnikov po veljavnem zakonu o var-
stvu potrošnikov in aktualnih zadev s področja varstva 
pravic potrošnikov.

Sklop B
Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja pri-

merjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje 
naloge:

– primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z upo-
rabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kako-
vosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih 
značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča 
v razrede z različnimi ocenami,

– zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih 
primerjalnega testiranja blaga in storitev.

8. Način plačila za opravljene storitve bosta kon-
cedent in koncesionar uredila s koncesijsko pogodbo.

Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo v 
skladu s proračunskimi možnostmi za leto 2023, 2024 
in 2025. Koncesionar lahko pridobi sredstva za opravlja-
nje posamezne javne službe, v skladu z uredbo, javnim 
razpisom in koncesijsko pogodbo.

8.1 Vrste upravičenih stroškov
 Osnovo za sofinanciranje upravičenih stroškov jav-

ne službe predstavlja ponujena cena opravljanja javne 
službe prijavitelja. Sofinanciranje pomeni, da ima prija-
vitelj pravico pridobiti sredstva iz različnih virov, vendar 
se zahtevek za iste stroške ne sme podvajati.

Kot upravičeni stroški za Sklop A se priznajo na-
slednji stroški:

a. strošek dela za opravljanje javne službe in potni 
stroški, povezani z opravljanjem javne službe,

b. stroški organizacije izobraževanj,
c. stroški spletne strani (priprava in vzdrževanje 

spletne povezave) za objavo rezultatov opravljanja jav-
ne službe.

Kot upravičeni stroški za Sklop B se priznajo na-
slednji stroški:

a. stroški spletne strani (priprava in vzdrževanje 
spletne povezave) za objavo rezultatov primerjalnega 
testiranja,

b. stroški izvajanja primerjalnih testov.
8.2 Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko prejme, 

je lahko manjša ali največ enaka višini sredstev, določe-
nih s koncesijsko pogodbo, in sicer do 22.500,00 EUR 
za Sklop A in do 52.500,00 EUR za Sklop B za leto 
2023, za leto 2024 do 34.500,00 EUR za Sklop A in do 
80.500,00 EUR za Sklop B, za leto 2025 do 8.625,00 EUR 
za Sklop A in do 20.125,00 EUR za Sklop B.

8.3 Obdobje financiranja: sofinancirajo se upravi-
čeni stroški javne službe, ki so nastali in bili plačani od 
dne podpisa koncesijske pogodbe do izteka 2 letnega 
obdobja opravljanja javne službe oziroma do predložitve 
zadnjega zahtevka za sofinanciranje.

9. Pogoji za prijavitelje
Koncesijo lahko pridobi organizacija, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje:
– je nevladna potrošniška organizacija, vpisana v 

register potrošniških organizacij pri ministrstvu, ali je 
druga nevladna organizacija, ki je ustanovljena za var-
stvo pravic potrošnikov in izvaja posamezne strokovne 
in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov 
in izkazuje nepridobitnost, nevtralnost in neodvisnost 
organizacije od interesov ponudnikov blaga ali storitev,

– deluje najmanj tri leta od ustanovitve,
– proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, 

stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslo-
vati na podlagi sodne ali druge odločbe,

– v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa 
in med postopkom javnega razpisa ni bila pravnomočno 
obsojena za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem 
organizacije, oziroma ji ni bila izdana sodna ali upravna 
odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/
mailto:gp.mgrt@gov.si
mailto:gp.mgrt@gov.si
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povezano z opravljanjem koncesije, in je odločba po-
stala izvršljiva,

– ima poravnane vse davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s 
predpisi,

– v zadnjih treh letih organizaciji ni bila dana odpo-
ved pogodbe, sklenjene z Republiko Slovenijo za izva-
janje dejavnosti na področju varstva potrošnikov, zaradi 
kršitve pogodbenih obveznosti,

– ima ustrezne strokovne reference o delu na po-
dročju varstva potrošnikov, ki ne smejo biti starejše od 
treh let za vsako koncesijo posebej,

– zagotavlja ločena stroškovna mesta za posa-
mezne naloge vsake koncesije in drugih nalog, ki jih 
morebiti izvaja,

– zagotavlja storitev koncesije na območju celotne 
Republike Slovenije.

Prijava, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne.
10. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih 

strokovna komisija odpre, so informacije javnega znača-
ja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslov-
no skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo 
za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. 
Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posame-
zen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se 
ne more nanašati na celotno prijavo.

11. Okvirna višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je do 

75.000,00 EUR za leto 2023 in do 115.000,00 EUR za 
leto 2024 ter 28.750,00 EUR za leto 2025.

Vrednost sredstev za proračunsko leto 2025 in 
njihovo izplačilo sta odvisna od sprejetega Proračuna 
Republike Slovenije za leto 2025 in od programa mini-
strstva za ta namen. Sredstva med posameznimi pro-
računskim leti niso prenosljiva. Sredstva za koncesijo 
bremenijo proračunsko postavko 192910 – Izvajanje 
programa varstva potrošnikov, konto 413 – Drugi tekoči 
domači transferi, proračuna RS. Prijave, katerih ponu-
jena cena bo presegla znesek iz okvirne višine sofinan-
ciranja po posameznem sklopu, razvidnem iz razpisne 
dokumentacije, bodo zavrnjene.

12. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo po-
tekalo dne 12. 1. 2023 ob 10. uri na lokaciji Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 
Ljubljana, sejna soba v 3. nadstropju. Strokovna ko-
misija bo vse pravočasne in pravilno označene prijave 
odprla, pri čemer bo navedeno dokumentirala v zapi-
sniku o odpiranju prijav. Komisija sme od prijaviteljev, 
poleg zahteve za formalno dopolnitev prijave zahtevati 
pojasnila, da bi si pomagala pri pregledu, primerjavi in 
vrednotenju prijave. Komisija sme zahtevati le take do-
polnitve prijav, s katerimi se odpravijo manjša odstopa-
nja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem 
primeru ne vplivajo na vsebino prijave in ocenjevanje ter 
razvrščanje posamezne prijave skladno s postavljenimi 
merili za izbor koncesionarja. Komisija sme v soglasju 
s prijaviteljem popraviti računske napake, ki jih odkrije 
pri pregledu.

13. Obveščanje o izboru koncesionarja: o podelitvi 
koncesije odloči Vlada Republike Slovenije z upravno 
odločbo v roku 90 dni od datuma odpiranja prijav na 
javni razpis. Odločba o izbiri koncesionarja se izda z 
omejenim rokom veljave. Čas veljavnosti odločbe se do-
loči v njenem izreku. Če v tem času ne pride do sklenitve 
koncesijske pogodbe, odločba o izbiri preneha veljati. Z 
izbranim prijaviteljem bo koncedent sklenil koncesijsko 
pogodbo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 5440-5/2022-3340-4 Ob-3718/22

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 2018/1046 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012,

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013) z vsemi spre-
membami,

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

– Partnerskega sporazuma med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,

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

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

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

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

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

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

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21),

– Vsakokrat veljavnih Navodil Službe Vlade Repu-
blike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(v nadaljevanju besedila Navodila organa upravljanja), 
dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si,

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja št. 10-1/3/MK/0 za program »Štipen-
dije za specializirane poklice v kulturi« z dne 29. 3. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljubljana, objavlja

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
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javni razpis 
za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje  

v tujini za specializirane poklice v kulturi 2022/2023 
(oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2023-USP)

1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa ozi-
roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evrop-

skega socialnega sklada in Republika Slovenija. Jav-
ni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem 
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja prido-
bljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbuja-
nje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni 
orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izo-
braževalnega sistema.

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za 
usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane 
poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS- 
ŠTIP2023-USP) s pričetkom financiranja v časovnem 
obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023.

Sredstva bodo namenjena za štipendije za uspo-
sabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem bese-
dilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih 
znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v 
kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju 
med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023, za katerega izobraže-
valna institucija izda potrdilo o zaključenem programu 
in ki se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.

Pomen izrazov:
– usposabljanje ali izobraževanje je nadgradnja te-

oretičnih ali praktičnih znanj in usposobljenosti s podro-
čja delovanja prijavitelja, za pridobitev dodatnih znanj, 
potrebnih za opravljanje poklicev v kulturi, ki lahko traja 
od 3 do 12 mesecev (ob zaključku razpisa še poteka) 
in na katerem ob zaključku prijavitelj prejme potrdilo o 
opravljenem usposabljanju ali izobraževanju,

– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, 
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter 
filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kultur-
nega managementa,

– vzhodna regija in zahodna regija: podrobnejša 
opredelitev po NUTS 2 na spletni strani ministrstva: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-obja-
ve/Javni-razpisi/JR-ESRR-Razvoj-slovenscine-v-digi-
talnem-okolju/Preglednica-delitve-slovenskih-obcin-po- 
NUTS-2.xls,

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini je usposa-
bljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evrop-
ske unije, razen Republiki Sloveniji.

Štipendija za usposabljanje:
– štipendija se podeli za usposabljanje ali izobra-

ževanje, ki poteka v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 
in 31. 10. 2023 in se do dne zaključka razpisa še ni 
zaključilo,

– prijavitelj lahko pridobi štipendijo za najmanj 3 in 
največ 12 mesecev glede na trajanje programa usposa-
bljanja ali izobraževanja,

– institucija usposabljanja ali izobraževanja mora 
prijavitelju izdati potrdilo o zaključenem programu.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompe-
tenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje 
v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseži-
vljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja 
pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo 
vključenim v formalno in neformalno izobraževanje za-
gotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo 
ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem 
področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraže-
valnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične 
umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobiva-
nje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zago-
tavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je 
ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na po-

dročju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izo-

braževanja ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno šti-

pendijo za eno usposabljanje ali izobraževanje v tujini),
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica 

rojstva 1993),
– izobraževalni obisk v tujini ne temelji na katerem 

izmed evropskih programov mobilnosti,
– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere 

izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Repu-
bliki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejem-
kov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz 
državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije 
ali evropskih sredstev ali Erasmus štipendije,

– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministr-
stva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene 
obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o 
štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega 
je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim doka-
zilom),

– v času izobraževanja ali usposabljanja prebiva 
oziroma bo prebival v državi, v kateri se izvaja izobra-
ževanje ali usposabljanje ali se bo izobraževanja ali 
usposabljanja redno udeleževal v državi, v kateri poteka 
izobraževanje ali usposabljanje,

– se ne prijavlja na izobraževanje ali usposabljanje, 
ki poteka na daljavo oziroma on-line izobraževanje,

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini poteka 
v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023 
(dokazuje se z dokazilom o trajanju usposabljanja ali 
izobraževanja, iz katerega je jasno razvidno, v katerem 
časovnem obdobju usposabljanje ali izobraževanje po-
teka) in se do dne oddaje vloge na razpis še ni zaključilo,

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini ni v okviru 
izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj morebiti 
vpisan in bi mu bilo priznano oziroma ovrednoteno kot 
del rednega študijskega programa, ki ga opravlja na tej 
ustanovi,

– ne gre za javno veljaven študijski program,
– izobraževalna institucija izda udeležencem ob za-

ključku usposabljanja ali izobraževanja potrdilo o zaklju-
čenem programu (dokazuje se z opisom predvidenega 
poteka usposabljanja ali izobraževanja).

4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje 

vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice 
(razen kjer je to v merilih drugače določeno):
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Kvaliteta podeljevanja točk Prejete točke 
neustrezno 0
pomanjkljivo 1
delno ustrezno 2–3
ustrezno 4
odlično 5

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje 
(navedba, opis, ovrednotenje)

MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE Največje možno 
št. točk

PRIPOROČILA, DOSEŽKI, PREJETE NAGRADE

15

Reference prijavitelja na podlagi priporočil (najmanj 2 priporočili 
strokovnjakov ali profesorjev iz kulturnega področja na katerem prijavitelj 
deluje)

do 5

Dosežki, prejete nagrade ali priznanja s področja na mednarodni ali državni 
ravni do 5

Aktivnost na področju (izkazuje se z npr. medijskimi objavami, koncertnimi 
listi, razstavami, sodelovanjem v nacionalno ali mednarodno pomembnih 
projektih …) 

do 5

Utemeljitev izobraževanja z vidika pridobivanja novih kompetenc prijavitelja 5
Utemeljitev izobraževanja z vidika nadaljnjega poklicnega razvoja prijavitelja 5
Utemeljitev povezave med programom izobraževanja, področjem delovanja ter izobrazbo 
prijavitelja 5

PODROČJE USPOSABLJANJA

8

Kritika na vseh področjih kulture, digitalna postprodukcija slike, 
oblikovanje zvoka, oblikovanje luči, scenaristika, igranje v muzikalih, 
kulturni management, organizator literarnih festivalov, literarni agent, 
književni urednik, trženje in promocija v založništvu, vrednotenje umetnin, 
interpretacija kulturne dediščine, vrednotenje in upravljanje kulturne 
dediščine, glasbenik solist, pedagog v kulturi, pravljičar/pripovedovalec, 
plesalec (sodobni ples ali balet), konservatorsko-restavratorstvo 
specialistične smeri, filmska režija, lutkarstvo

8

ostala področja 0
KONČANA RAVEN IZOBRAZBE
* v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja  
in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)

2do V. stopnje 2
VI. in VII. stopnja 1
VIII. stopnja 0
SKUPAJ 40

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunsko leto 2023 znaša največ do 
66.500 EUR:

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 37.240,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 9.310,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 15.960,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 3.990,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na 
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohe-
zijske politike je 80:20.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih je 80 %.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike fi-
nanciranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev): ministrstvo bo financiralo štipendije 
za usposabljanje ali izobraževanje, ki bo potekalo v ob-
dobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023 in se do dne oddaje 
vloge za razpis še ni zaključilo.

8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za 

vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja (pa-
všal za življenjske stroške), ki se izplača v enkratnem 
znesku po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek 
za izplačilo štipendije in dokazila o opravljenem usposa-
bljanju ali izobraževanju skupaj s prevodom v slovenski 
jezik.
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Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom 
financiranja:
Vrsta 
stroška

Podrobnejša 
opredelitev

Specifikacija dokazil

Standardni 
strošek  
na enoto

Štipendija  
za usposabljanje

dokazilo o prijavi  
na usposabljanje  
ali izobraževanje  
s prevodom

Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključ-
ku usposabljanja:
Vrsta 
stroška

Podrobnejša 
opredelitev

Specifikacija dokazil

Standardni 
strošek  
na enoto

Štipendija  
za usposabljanje

dokazilo o zaključku 
usposabljanja  
ali izobraževanja  
s prevodom

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj 
se bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila za obseg 
in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na 
javni razpis.

9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec v spletni aplikaciji eJR na naslo-

vu http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web (elektronski prijavni 
obrazec) s prilogami,

– obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih 
podatkov pri javnem razpisu.

Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje 
popolno izpolnjene, podpisane obrazce ter dokazila v 
tiskani oziroma elektronski obliki:

A) prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2023-USP,
B) dokazilo o zadnji doseženi stopnji izobrazbe,
C) dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobra-

ževanje,
Č) dokazilo o trajanju usposabljanja ali izobraže-

vanja, iz katerega je jasno razvidno časovno obdobje 
poteka usposabljanja ali izobraževanja,

D) opis predvidenega poteka usposabljanja ali izo-
braževanja s temeljnimi moduli, predavatelji, doseženimi 
cilji itd.,

E) priporočili vsaj 2 področnih strokovnjakov, ki ni-
sta starejši od 6 mesecev od datuma zaključka razpisa 
z lastnoročnim oziroma elektronskim podpisom stro-
kovnjakov,

F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Slo-
veniji (npr. kopija osebnega dokumenta).

Dokumentom v tujem jeziku je potrebno priložiti 
prevod v slovenski jezik.

10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Ministrstvo, ki izvaja operacijo, mora hraniti vso do-
kumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi 
(Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba 
(EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije, 
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe pri-
hodnjih preverjanj.

Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-

nosti: oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Šteje 
se, da z oddajo vloge prijavitelj sprejema vse pogoje 
in kriterije razpisa ter vsebino razpisne dokumentacije. 
Prijavitelj z oddajo vloge tudi dovoljuje objavo in obde-
lavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa, 

objave rezultatov razpisa, za znanstveno raziskovanje 
in statistične namene v skladu z veljavnim zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega značaja in veljavnim 
zakonom, ki ureja varstvo podatkov. Prijavitelji lahko do 
preteka razpisnega roka vlogo dopolnjujejo in spremi-
njajo. Upošteva se zadnja oddana vloga.

12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Javni razpis se začne dne 16. 12. 2022 in se zaklju-
či dne 16. 1. 2023. Rok za oddajo vlog za dodelitev sred-
stev je 16. 1. 2023. Vloge morajo biti izpolnjene in odda-
ne v elektronski obliki na spletnem obrazcu v spletni apli-
kaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr- web 
(v nadaljnjem besedilu: prijavni obrazec), in morajo vse-
bovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji. Vse vloge morajo biti predložene 
elektronsko. Način podpisovanja je opredeljen v točkah 
12.1 in 12.2.

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

12.1 Oddaja elektronsko podpisane vloge
Vlogo na javni razpis oddate na prijavnem obrazcu 

v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.
si/ejr-web. Podpišete jo elektronsko. V tem primeru vlo-
ge ni potrebno tiskati in poslati po navadni pošti.

Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana 
na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR do vključno 
16. 1. 2023 do 23.59.

12.2 Oddaja lastnoročno podpisane vloge
Če prijavitelj nima možnosti elektronsko podpisati 

vloge, se vloga na javni razpis kljub temu mora oddati 
na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: 
http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web, nato natisne in lastno-
ročno podpiše.

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

Natisnjena in lastnoročno podpisana prijava mora 
biti najkasneje do 16. 1. 2023 poslana priporočeno po 
pošti na naslov Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana, oziroma neposredno izročena ministr-
stvu na navedenem naslovu. Na ovojnico obvezno na-
lepite A4 dokument »Kuverta«, ki vsebuje vse potrebne 
podatke, kot so naslov, oznaka razpisa, številka vloge 
in navedba prijavitelja.

Pri elektronski prijavi je potrebno vse obvezne prilo-
ge, določene v razpisni dokumentaciji oziroma besedilu 
razpisa, priložiti le v spletnem obrazcu in jih ne pošiljati 
še fizično.

Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana na pri-
javnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR in:

– poslana po pošti s priporočeno poštno pošiljko in 
označena s poštnim žigom do vključno dne 16. 1. 2023,

– ali poslana po pošti z navadno poštno pošiljko, 
ki bo v vložišče ministrstva prispela do vključno dne 
16. 1. 2023,

– ali osebno oddana, če bo oddana v poslovnem 
času ministrstva v vložišču ministrstva do vključno dne 
16. 1. 2023.

Če prijavitelj odda več elektronskih vlog oziroma 
pošlje več tiskanih vlog, bo obravnavana zadnja prispe-
la vloga oziroma njena sprememba ali dopolnitev, ki bo 
pravočasno oddana, vse ostale vloge pa se ne bodo 
obravnavale.

13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo 

http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web
http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web
http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web
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ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: 
komisija).

Odpiranje prispelih vlog se bo pričelo dne 18. 1. 
2023 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Ma-
istrova 10, 1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 
313) in bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja 
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
vloge niso popolne. Prijavitelj sme v dopolnitvi spremi-
njati le tisto, za kar je bil pozvan k dopolnitvi.

Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s 
sklepom zavržene.

Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, 
pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno 
število točk. Skupno najvišje možno število doseženih 
točk je 40 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki 
bo dosegel najmanj 26 točk. Izbrani bodo prijavitelji z 
višjim številom točk.

Izmed prijaviteljev, ki bodo dosegli najvišje število 
točk, se izbere štipendiste tako, da je delitev podeljenih 
sredstev v skladu z razpoložljivimi sredstvi glede na 
vzhodno in zahodno regijo. Merilo je kraj stalnega pre-
bivališča štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. V 
primeru, da bosta dve ali več vlog dosegli enako število 
točk za zadnja razpoložljiva sredstva glede na določeno 
kohezijsko regijo (Slovenija se deli na 2 kohezijski re-
giji skladno s Standardno klasifikacijo teritorialnih enot 
(SKTE oziroma angleška kratica NUTS)), se o izboru 
odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.

Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popol-
ne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge 
bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo 
oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor 
bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo 
vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se 
bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi 
rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijavi-
teljev za sofinanciranje. Minister bo na podlagi predlo-
ga komisije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi 
sklepi.

Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija 
najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na 
rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prijavitelj, ki 
je odstopil. V primeru, da bosta dve ali več prijav dose-
gli enako število točk, se dodelijo sredstva prijavitelju iz 
vzhodne regije. Če sta oba prijavitelja iz vzhodne regije, 
se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.

Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki do-
sežejo vsaj 26 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev 
niso izbrani v financiranje.

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

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. 
V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni 
poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sred-
stva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na 
osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 

Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.

15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-kulturo/javne-objave/. Za dodatne informacije 
lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski 
naslov janja.krapec@gov.si.

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

Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma 
relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do 
dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili 
pogodbe.

Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravil-
nosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve 
zahtevka za vračilo sredstev.

17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni iz-
razi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3735/22

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o 
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih 

programov na področjih uprizoritvenih  
in glasbenih umetnosti za digitalizacijo  

in informacijsko podporo, ki ju bo v letih 2023  
in 2024 sofinancirala Republika Slovenija  

iz proračuna, namenjenega za kulturo  
(oznaka JPR-DIGIP-UGU-2023-2024)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-
javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor javnih kultur-
nih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih 
umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki 
ju bo v letih 2023 in 2024 sofinancirala Republika Slo-
venija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka 
JPR-DIGIP-UGU-2023-2024).

Predmet programskega razpisa, oznaka 
JPR-DIGIP-UGU-2023-2024, je sofinanciranje javnih 
kulturnih programov za digitalizacijo in informacijsko 
dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih ume-
tnosti, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov 
izvedli v letih 2023 in 2024.

Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za javni raz-
pis, znaša 230.000,00 EUR letno.

Razpis bo trajal od 16. 12. 2022 do 17. 1. 2023.
Besedilo javnega razpisa bo 16. 12. 2022 objavlje-

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

Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
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Št. 410-43/2022-3 Ob-3740/22
Na podlagi pete alineje drugega odstavka 23. čle-

na Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, 
št. 21/18) ter 217. člena Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 
11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Ministrstvo 
za obrambo, Vojkova 55, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju vojnih 

invalidov in žrtev vojnega nasilja  
v letu 2023 in v letu 2024

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu 
na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z na-
menom in ciljem dopolnitve organizirane podpore vojnim 
invalidom in žrtvam vojnega nasilja. S sofinanciranjem se 
podpira tudi kontinuiteta delovanja nevladnih organizacij 
na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Sofinancirani programi:
a) Program rehabilitacije in vključevanja vojnih inva-

lidov v družbo na področju vojnih invalidov
Program vključuje pomoč pri organiziranju zdravi-

liško klimatskega zdravljenja, pomoč pri organiziranju 
zdravstvene oskrbe, nege in terapij ter pomoč pri naku-
pu invalidskih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditev.

b) Program ohranjanja zgodovinskega izročila o 
okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju 
žrtev vojnega nasilja

Program vključuje organiziranje, izvajanje spomin-
skih srečanj in prireditev, razstav, predavanj, literature 

in drugih medijev ter urejanje in upravljanje prostorov, 
spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih po-
sredovanju in predstavitvi zgodovinskega izročila.

c) Program socialno-zdravstvenega varstva na po-
dročju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja

Program vključuje organizacijo delavnic za ohra-
njanje zdravja, denarne in druge pomoči, pomoč pri 
organiziranju in izvedbi opravil, ki omogočajo socialno 
vključenost in kakovost bivanja.

2. Pogoji za kandidiranje
Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
a) najmanj 2 leti pred objavo tega javnega razpisa je 

delovala v javnem interesu na področju vojnih invalidov 
ali na področju žrtev vojnega nasilja;

b) ni vključena v zvezo ali združenje, ki ima status 
nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;

c) ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni 
vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;

d) ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra 
društev;

e) ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po 
pogodbah o sofinanciranju programov nevladnih orga-
nizacij, če je bila sklenjena po predhodnem javnem raz-
pisu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

3. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Po merilih, navedenih v nadaljevanju, se bo ocenje-

vala vsebina in obseg prijavljenih programov. Merila za 
ocenjevanje programov in razpon točk za posamezne 
programe so podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

MERILA ŠTEVILO MOŽNIH TOČK
3.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega programa z namenom 
javnega razpisa: za program rehabilitacije in vključevanja invalidov 
na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za program ohranjanja 
zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja 
na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10); za program socialno-
zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega 
nasilja (od 0 do 10)

od 0 do 20

3.2. Obseg programa: za program rehabilitacije in vključevanja invalidov 
na področju vojnih invalidov (od 0 do 90); za program ohranjanja 
zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja 
na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 90); za program socialno-
zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega 
nasilja (od 0 do 90)

od 0 do 180

3.3. Izkušnje izvajanja programa v preteklem obdobju: za program 
rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 
do 10); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in 
trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 
do 10); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih 
invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10)

od 0 do 20

3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa: za program 
rehabilitacije in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 
0 do 10); za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah 
in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 
do 10); za program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih 
invalidov ter žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10)

od 0 do 20

3.5. Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih 
invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja: za program rehabilitacije 
in vključevanja invalidov na področju vojnih invalidov (od 0 do 10); za 
program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev 
vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja (od 0 do 10)

od 0 do 10
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Nevladna organizacija lahko prijavi dva programa:
– program, naveden pod točko 1.a) Program reha-

bilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju 
vojnih invalidov in točko 1.c) Program socialno-zdra-
vstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev 
vojnega nasilja

ali
– program pod točko 1.b) Program ohranjanja zgo-

dovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojne-
ga nasilja na področju žrtev vojnega nasilja in točko 1.c) 
Program socialno-zdravstvenega varstva na področju 
vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Programi, ki bodo v merilu »3.1. Ustreznost in skla-
dnost vsebine prijavljenega programa z namenom jav-
nega razpisa«, ali merilu »3.2. Obseg programa«, ali 
merilu »3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta«, 
prejeli 0 točk, se ne bodo upoštevali pri skupni oceni 
programov, prijavljenih z vlogo.

Vloge za dodelitev sredstev (v nadaljevanju: vloge), 
ki za prijavljene programe, od skupno možnih 250 točk 
ne bodo zbrale vsaj 19 točk, bodo zavrnjene.

4. Višina finančnih sredstev
Okvirna višina sredstev javnega razpisa za sofi-

nanciranje programov, za katere bodo sklenjene po-
godbe po določilih tega javnega razpisa v letu 2023, je 
295.000,00 EUR.

V letu 2024 bodo za izbrane programe po določilih 
tega javnega razpisa sklenjene pogodbe o sofinanci-
ranju programov v okviru sprejetega proračuna za leto 
2024.

Višina sredstev, ki jih lahko prejme posamezna 
nevladna organizacija za sofinanciranje programov v 
letu 2023 in v letu 2024, je odvisna od vrednosti točke 
in doseženega števila točk, ki jih nevladna organizacija 
z vlogo doseže na tem javnem razpisu. Vrednost točke 
se določi tako, da se okvirna višina sredstev javnega 
razpisa za posamezno leto deli s skupnim številom do-
seženih točk vseh ocenjenih vlog.

Ne glede na prejšnji odstavek višina sredstev, ki 
jih lahko pridobi posamezna nevladna organizacija za 
sofinanciranje programa, ne more presegati višine sred-
stev, ki so za ta namen predvidena v finančnem načrtu 
nevladne organizacije za posamezno leto.

5. Upravičene dejavnosti in upravičena poraba 
sredstev v okviru programov

Dejavnost nevladne organizacije je upravičena, če 
je v zvezi z:

a) organiziranjem koriščenja zdraviliško klimatske-
ga zdravljenja, pomočjo pri organiziranju zdravstvene 
oskrbe, nege in terapij ter pomočjo pri nakupu invalid-
skih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditev v programu 
rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na po-
dročju vojnih invalidov;

b) organiziranjem, izvajanjem spominskih srečanj 
in prireditev, pripravo razstav, predavanj, literature in 
drugih medijev ter urejanjem in upravljanjem prosto-
rov, spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih 
posredovanju in predstavitvi zgodovinskega izročila v 
programu ohranjanja zgodovinskega izročila o okolišči-
nah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev 
vojnega nasilja;

c) organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, de-
narnimi in drugimi pomočmi, pomočjo pri organiziranju in 
izvedbi opravil, ki omogočajo socialno vključenost in ka-
kovost bivanja v programu socialno-zdravstvenega var-
stva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Upravičena je tudi dejavnost nevladne organiza-
cije, ko izvaja redne naloge in operativne aktivnosti, ki 

zagotavljajo njeno kontinuirano organiziranost in pre-
poznavnost.

Poraba sredstev je upravičena, če je poraba:
a) s programom neposredno povezana, potrebna 

za njegovo izvajanje in je v skladu z namenom in ciljem 
programa;

b) dejansko nastala in je podprta z dokazilom o 
plačilu (račun iz katerega sta razvidna plačnik, višina in 
namen plačila);

c) povezana z delom oseb, ki izvajajo program;
d) povezana s stroški rednega delovanja nevladne 

organizacije (telekomunikacija, internet, elektrika, ogre-
vanje, komunala, najem prostorov, računovodske stori-
tve, pisarniški material, bančni stroški, poštni stroški) in 
ne presegajo 25  % dodeljenih sredstev;

e) iz obdobja dovoljene porabe sredstev.
Neupravičena je poraba sredstev za:
a) nakup pohištva, prevoznih sredstev, informacij-

sko komunikacijske opreme;
b) investicije;
c) nakup in obnovo nepremičnin;
d) plačilo dolgov in obresti.
6. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Sredstva dodeljena s tem javnim razpisom morajo 

biti porabljena v skladu z letnimi pogodbami o sofinanci-
ranju programov za leto 2023 in za leto 2024.

Nevladni organizaciji se sredstva nakazujejo v skla-
du s plačilnimi roki po veljavnih predpisih o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije, mesečno ali v večme-
sečnih časovnih intervalih, po opravljeni dejavnosti, ki 
se izvaja v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 in v 
obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

7. Predložitev vlog in rok za oddajo vloge
Vloga se predloži na izpolnjenem obrazcu 

02/2023/2024. Predloži se v zaprti ovojnici, ki mora biti 
v zgornjem levem kotu označena z oznako: »Prijava – 
Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov na 
področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 
2023 in v letu 2024«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno 
ime in naslov vlagatelja.

Vlogo je treba oddati na naslov: Ministrstvo za 
obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo vlog je 9. 1. 2023.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana pri-

poročeno na pošto na dan roka za oddajo vlog.
Nevladna organizacija lahko vlogo dopolnjuje ozi-

roma spreminja do poteka roka za oddajo vloge. Vse 
spremembe vloge morajo biti na naslov ministrstva pre-
dložene v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem 
kotu jasno označena z oznako: »Sprememba – Ne 
odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov na 
področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 
2023 in v letu 2024«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno 
ime in naslov vlagatelja.

8. Odpiranje vlog
Vloge bo odpirala komisija dne 10. 1. 2023 ob 11. 

uri v prostorih ministrstva.
Odprejo se le v roku dostavljene in na ovojnici pra-

vilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem 
so prispele oziroma bile predložene ministrstvu.

Nepravočasne vloge, oddane v nepravilno opre-
mljenih ovojnicah ali predložene na drug način, kot 
določa ta javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Komisija pri odpiranju vlog ugotovi formalno popol-
nost vlog. Formalno je popolna vloga, če je vložena na 
ustrezno izpolnjenem obrazcu 02/2023/2024.
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Komisija v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozove 
vlagatelje nepopolnih vlog, da jih dopolnijo. Dopolnitve 
vlog morajo biti predložene v roku, ki je določen v pozi-
vu, v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu 
jasno označena z oznako: »Dopolnitev prijave – Ne 
odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov na 
področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 
2023 in v letu 2024«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.

Vloge, ki po poteku roka za dopolnitev vlog niso 
oddane na način, določen v prejšnjem odstavku ali 
nimajo zahtevanih prilog oziroma niso dopolnjene v 
skladu s pozivom ali niso dopolnjene v določenem roku, 
se zavržejo.

9. Ocenjevanje vlog in obveščanje o izidu javnega 
razpisa

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 2. poglavja ali 
ne izpolnijo meril iz zadnjega odstavka 3. poglavja tega 
javnega razpisa, bodo zavrnjene.

Po preizkusu in oceni vlog na podlagi pogojev in 
meril iz 2. in 3. poglavja tega javnega razpisa minister 
ali oseba, ki je pooblaščena za sprejetje odločitve o do-
delitvi sredstev izda sklep o izboru prejemnikov in višini 
sredstev za izvedbo programov v letu 2023. Po sprejetju 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2024, predložitvi 
letnega poročila o porabi sredstev v letu 2023 in načrtu 
porabe za leto 2024 izda minister ali oseba, ki je poobla-
ščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, sklep o 
višini sredstev za izvedbo programov v letu 2024.

Potencialni prejemniki sredstev bodo o izidu javne-
ga razpisa obveščeni do 26. 1. 2023.

Zoper sklep o izboru je dopustna pritožba na Mi-
nistrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana, v 
roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi 
odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe. Pritožba ne 
zadrži izvršitve.

Na podlagi sklepa o izboru prejemnikov in višini 
sredstev za izvedbo programov v letu 2023 se sklenejo 
pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2023. Pose-
bej se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov v 
letu 2024 na podlagi sklepa o višini sredstev za izvedbo 
programov v letu 2024.

Če se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe nevladna organizacija ne odzove, se šteje, da 
je odstopila od vloge.

10. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni stra-

ni ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prejme-

te na Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino 
po elektronski pošti glavna.pisarna@mors.si, ali po tel. 
01/230-59-76.

Ministrstvo za obrambo

Št. 5100-21/2022-1 Ob-3714/22
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-

ke Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. čle-
nom, v zvezi s 100. členom Zakona o znanstveno-
raziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 186/21; v nadaljevanju: Zakon), 135. in 136. člena 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja 
ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21; 
v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado združenega kralje-
stva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v 
izobraževanju, kulturi in znanosti (Uradni list RS-MP, 
št. 7/94) ter Metodologije ocenjevanja prijav za razpise 

št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno preči-
ščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 
z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 
z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 
6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 
z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 
6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 
z dne 4. 1. 2021, 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 nadaljevanju: Metodologija) objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Združenim kraljestvom Velike Britanije  

in Severne Irske od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2025
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred‑

stev:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje medsebojnih obiskov raziskovalcev 
iz Republike Slovenije in raziskovalcev iz Združenega 
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v obeh dr-
žavah, z namenom vzpodbujanja nastanka bodočega 
skupnega sodelovanja in skupnih prijav na mednaro-
dne razpise. Bilateralni projekti trajajo od 1. 5. 2023 do 
30. 4. 2025. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika 
Slovenija in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Se-
verne Irske.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razisko-

valne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca 
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija;

2. imajo s strani agencije sofinanciran program ozi-
roma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja 
ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v 
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav 
in inovacij), ki zagotavlja osnovni vir financiranja prija-
vljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenim 
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, povečati 
mobilnost raziskovalcev iz Slovenije in število gostovanj 
vrhunskih raziskovalcev iz partnerske države v Sloveniji 
ter spodbujati skupne prijave raziskovalcev iz Slovenije 
in iz partnerske države na mednarodne razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen 

subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko jav-
nega razpisa).

(2) Vodja bilateralnega projekta mora imeti evi-
denčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan 
v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri 
agenciji.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave
mailto:glavna.pisarna@mors.si
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(3) Posamezen raziskovalec lahko v okviru javnega 
razpisa kandidira le kot vodja enega bilateralnega projekta.

(4) Vodja bilateralnega projekta mora imeti doktorat 
znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti 
za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, 
Pravilnik o postopkih, Kriteriji za ugotavljanje izpolnjeva-
nja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih 
rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih 
raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega pro-
jekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022) 
in Metodologija.

(5) Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo 
prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa Meto-
dologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstve-
nih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi 
financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število 
čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja 
prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne 
kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: 
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih 
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

(6) Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v za-
dnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raz-
iskovalni dejavnosti (raziskovalna odsotnost), se lahko 
pri izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralne-
ga projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje 
intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zapo-
slitve v raziskovalni dejavnosti.

Upoštevano obdobje za izpolnjevanje vstopnega 
pogoja se lahko podaljša v primeru dejanske odsotnosti 
iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, drugih 
oblik dokumentiranih upravičenih odsotnosti, določenih 
v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če 
gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih me-
secev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti. 
Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba 
starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

V kolikor vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih 
letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v 
prijavo vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje ob-
dobje petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba 
navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri 
preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le 
podatke, navedene v prijavi.

(7) Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo 
sodelovati raziskovalci obeh držav.

(8) Med sodelujočimi raziskovalci v Republiki Slo-
veniji mora biti vključen vsaj en doktorski študent ali 
raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prve-
ga doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto 
zagovora doktorata; od leta 2017 naprej).

(9) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno 
številko raziskovalca pri agenciji (so vpisani v Evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev).

(10) Prijavitelj in vodja projekta na slovenski strani 
se pisno zavežeta, da bosta vodja bilateralnega projekta 
na slovenski in vodja na angleški strani oddala skupno 
prijavo vsaj na en mednarodni razpis v roku dveh let 
po zaključku predmetnega javnega razpisa. Ob oddaji 
skupne prijave znanstvenoraziskovalnega projekta na 
mednarodni razpis, ki mora biti znotraj predpisanega ob-
dobja prijavitelj ali vodja projekta v roku 30 dni po oddaji 
prijave z dokazilom o prijavi obvesti agencijo.

(11) Na strani partnerske države ni javnega razpisa, 
zato se raziskovalne organizacije iz partnerske države v 
bilateralni projekt vključujejo na lastne stroške, z izjemo 
stroškov, ki so predmet tega javnega razpisa. Sodelujo-
če raziskovalce na projektu iz partnerske države prijavi 
samo slovenski prijavitelj.

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinan‑
ciranje

(1) Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje direktor agencije.

(2) Strokovna komisija pripravi predlog seznama 
prijav, pri tem:

a. razvrsti prijave s pripadajočimi ocenami po sle-
dečem vrstnem redu:

– na vrh seznama se razvrsti 20  % prijav, katerih 
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu 
s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno 
publicirano uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki 
se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o 
postopkih (v nadaljevanju: A1),

– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile predno-
stnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem 
vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicira-
no znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, 
ki se določi na podlagi ocene A1,

b. na koncu seznama prijav, se ločeno od ostalih 
zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnju-
jejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

(3) Predlog prednostnega seznama prijav obrav-
nava Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). O 
izboru prijav za sofinanciranje odloči direktor s sklepom 
o izboru prijav na predlog sklepa.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 
bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo jav-
nega razpisa v celotni razpisni dobi znaša okvirno 
72.000 EUR.

Agencija bo sofinancirala predvidoma do dvanajst 
prijav, ki se sofinancirajo za celotno razpisno obdo-
bje dveh let do višine 6.000 EUR oziroma do višine 
3.000 EUR v posameznem letu izvajanja projekta.

Agencija bo izbrane bilateralne projekte sofinanci-
rala skladno s proračunskimi možnostmi in na podlagi 
finančnega načrta agencije za navedena leta.

Agencija bo raziskovalcem iz Slovenije (v okviru 
predmetnega javnega razpisa) ob obiskih v Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske sofinancirala:

– morebitne administrativne stroške za pridobiva-
nje vize,

– stroške namestitve,
– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj 

ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja 

raziskovalne organizacije v Združenem kraljestvu Velike 
Britanije in Severne Irske (tudi javni prevoz od letališča 
do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije) 
in

– dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, 
ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja 
v tujino.

Agencija bo raziskovalcem iz partnerske države v 
okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Repu-
bliki Sloveniji sofinancirala:

– stroške namestitve, do največ 100 EUR dnevno 
za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, 
pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno in

– dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki 
ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za 
zdravstveno zavarovanje svojih raziskovalcev.
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8. Čas izvajanja razpisa: obdobje realizacije pred-
meta javnega razpisa je predvidoma od 1. 5. 2023 do 
30. 4. 2025.

9. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opre‑
mljenost prijav

9.1. Način in oblika prijave
– Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obraz-

cu Prijavna vloga ARRS-BI-VB-2022,
– izjavo o soglasju angleškega partnerja k vsebini 

prijave in k sodelovanju angleških raziskovalcev na bi-
lateralnem projektu in

– izjavo prijavitelja in vodje projekta o skupni prijavi 
na mednarodni projekt.

Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni 
obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti 

ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne-
ga sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenim 
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske« ter naziv 
in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako 
je lahko le ena prijava. Prijava v papirni obliki mora 
biti lastnoročno podpisana s strani zastopnika oziroma 
pooblaščene osebe RO, s strani vodje raziskovalnega 
projekta ter opremljena z žigom RO.

Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na 

naslov velikabritanija@arrs.si (odda se samo prijavni 
obrazec ARRS-BI-VB-2022 – Priimek vodje projekta v 
Sloveniji.doc, brez prilog; zaradi avtomatične obdela-
ve podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in 
žigosan).

9.2. Rok za oddajo prijave
Prijave morajo biti oddane v pisni in elektronski 

obliki do vključno 9. 2. 2023 do 15. ure.
Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki 

prispe na naslov agencije do vključno 9. 2. 2023 do 
15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 9. 2. 
2023 do 15. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijav
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 in priloge, kot jih določa 
ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v 
skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 13. 2. 2023 v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo 
prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa 
direktorja o izboru prijav.

12. Kraj, čas in odgovorna oseba za javni razpis, 
pri kateri lahko zainteresirani tudi dvignejo razpisno do‑
kumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 
na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji 
pri odgovorni osebi za javni razpis, Neži Hlebanja, po 
e-pošti: neza.hlebanja@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

EPP: 5100-19/2022-3 Ob-3734/22
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 

Slovenije na podlagi 34. člena v povezavi z 12. členom 
Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: ZZrID), 
135., 136. in 145. člena Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 
78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID; v nadaljevanju: Pravil-
nik o postopkih) v zvezi s 100. členom ZZrID, Metodo-
logije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 
z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 
z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 
6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 
z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 
6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 
z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 
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 nadaljevanju: Metodologija); v zvezi z Dogovorom o 
multilateralni vodilni agenciji (Multilateral lead Agency 
Agreement (MLA)), št. 020-5/2020-1, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih 
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov 

Weave, kjer FNR (Luxembourg National Research 
Fund) deluje v vlogi vodilne agencije v letu 2022

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred‑
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega raz-
pisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih 
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, 
kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje 
v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), 
je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali 
tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okvi-
ru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je 
bil na javnem razpisu Luxembourg National Research 
Fund (v nadaljevanju: FNR) (gl. povezavo) kot skupni 
raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v 
sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem 
projektu Weave sodelujeta luksemburški in slovenski 
vodja raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: dvostran-
ski raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem razi-
skovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo 
tudi avstrijski (FWF), češki (GA ČR), nemški (DFG), švi-
carski (SNSF), valonski (FNRS), flamski (FWO), poljski 
(NCN), švedski (FORMAS) vodja projekta (v nadaljeva-
nju: tristranski raziskovalni projekt).

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko po-
datkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
(v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, 
ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 

mailto:velikabritanija@arrs.si
http://www.arrs.si/
mailto:neza.hlebanja@arrs.si
https://www.fnr.lu/international-cooperation/weave/
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ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZZrID in s 
predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je 
prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži 
prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na pri-
javnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja razisko-
valnega projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju 
raziskovalne dejavnosti.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izbolj-
šanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvoj-
nega sodelovanja z vključevanjem slovenskih razisko-
valcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne 
projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni 
agenciji Weave. Na raziskovalnih projektih Weave, kjer 
je FNR v vlogi vodilne agencije, poleg ARRS sodelujejo 
tudi: FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České 
Republik, Češka), DFG (German Research Foundation, 
Nemčija), SNSF (Swiss National Science Foundation, 
Švica), FNRS (Fund for Scientific Research, Valonija), 
FWO (The Research Foundation – Flanders), FORMAS 
(The Swedish Research Council, Švedska) in NCN (Na-
rodowe Centrum Nauki, Poljska).

5. Pogoji javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt 

prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
V okviru javnega razpisa lahko posamezen raziskova-

lec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evi-

denčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpi-
san v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev 
pri ARRS. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima 
evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec 
ARRS-ZOP-02-2021-1, h kateremu se obvezno priloži 
Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in 
vodja raziskovalnega projekta.

Vodja raziskovalnega projekta mora imeti izobraz-
bo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, prido-
bljene po študijskih programih tretje stopnje, in je v skla-
du z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, 
uvrščena na 10. raven, ter izkazovati mednarodno pri-
merljive raziskovalne rezultate v skladu z ZZrID, Pravil-
nikom o postopkih, Kriteriji za ugotavljanje izpolnjeva-
nja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih 
rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih 
raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega pro-
jekta in programa, št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022 
in Metodologijo.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-
njevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, 
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi ARRS. ARRS 
bo za kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo 
vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah ARRS 
na dan zaključka javnega 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 znanstvenorazi-
skovalne dejavnosti, ki jo vodi ARRS, v normativni zapis 
za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je lahko 

največ štiri leta.

Slovenski del dvostranskega ali tristranskega razi-
skovalnega projekta pri projektih v trajanju dveh ali treh 
let ne sme presegati 100.000,00 EUR letno in pri projek-
tih v trajanju štirih let ne sme presegati 75.000,00 EUR 
letno.

Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega 
raziskovalnega projekta mora biti oddana tudi na raz-
pis, ki ga objavi FNR. Slovenski in luksemburški del, 
v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi 
avstrijski, češki, nemški, švicarski, flamski, valonski, 
poljski in švedski del skupnega raziskovalnega projek-
ta, morata/jo biti ozko povezana/i in komplementarna/i, 
znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno 
razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranske-
ga raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje 
pri FNR.

Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot 
izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska 
družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o državnih 
pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, predložiti 
tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči 
ARRS-DP-LA-2022.

5.2. Ostali pogoji
Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 

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

Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v 
RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, 
najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.

Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 
170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju, 
razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki na raz-
iskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

Člani projektne skupine (razen mladih raziskoval-
cev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upoko-
jenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih 
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno šte-
vilko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco RO 
oziroma register zasebnih raziskovalcev).

Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO 
oziroma register zasebnih raziskovalcev ter mora v ob-
dobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj 
s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer 
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem 
letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvaja-
njem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelu-
joče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO 
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, ob-
veznosti in odgovornosti.

Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni pro-
jekt mora biti v postopku ocenjevanja pri FNR pozitivno 
ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije morajo 
sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega razi-
skovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni dvo-
stranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, 
da raziskovalni projekt sprejmejo v sofinanciranje vse 
sodelujoče partnerske agencije.

5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpol-

njeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila gle-
de izpolnjevanja pogojev iz desetega odstavka točke 
5.1. predmetnega javnega razpisa, s strani FNR pridobi 
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ARRS. V primeru neizpolnjevanja pogojev iz točke 5.1., 
se prijava zavrne.

5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni 
ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju znanstvenorazi-
skovalne dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede 
efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne 
skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpol-
njevanja pogojev iz točke 5.2., se pogodba o (so)financira-
nju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ne sklene.

6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravoča-

sne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo 
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Vodja luksemburškega dela raziskovalnega pro-
jekta v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostran-
skega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih 
raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo avstrijskega, 
češkega, nemškega, švicarskega, flamskega, valonske-
ga, poljskega in švedskega dela raziskovalnega projek-
ta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v 
skladu z določili FNR in jo odda na javnem razpisu pri 
FNR. Vodja slovenskega dela raziskovalnega projekta 
odda prijavo na zadevni razpis, ki vključuje povzetek 
vsebine prijave skupnega raziskovalnega projekta, pri 
čemer izpolni prijavno vlogo ARRS-WEAVE-FNR-2022- 
Pr.doc. Prijavitelj na isti elektronski naslov, ki je naveden 
pod točko 11.2. zadevnega javnega razpisa, odda tudi 
skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis FNR.

Ocenjevalni postopek bo vodila FNR. ARRS na 
podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o 
vodilni agenciji Multilateral Lead Agency Agreement, 
št. 020-5/2020-1 sofinancira udeležbo slovenskih pri-
javiteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih razi-
skovalnih projektih, ki so na razpisu FNR v postopku 
mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sode-
lujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje. V 
pogodbi o multilateralni vodilni agenciji je določen prag 
sofinanciranja na način, da se morajo skupni razisko-
valni projekti uvrstiti med 20 % najbolje ocenjenih raz-
iskovalnih projektov v okviru ocenjevalnega postopka 
vodilne agencije. V dogovoru za multilateralno vodilno 
agencijo je dopuščena tudi možnost, da se agencije do-
govorijo, da bodo ob skupnem soglasju (so)financirale 
tudi projekte, ki so v ocenjevalnem postopku pozitivno 
ocenjeni, a niso presegli dogovorjenega praga.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FNR obvesti 
ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posredu-
je seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. 
Prijave, ki jih FNR predlaga v sofinanciranje, obravna-
va Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finanč-
no ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v 
odločitev direktorju ARRS. ZSA pri odločitvi upošteva, 
da se v sofinanciranje lahko uvrstijo samo prijave, ki jih 
v sofinanciranje sprejmejo vse sodelujoče partnerske 
agencije. Prijave, za katere vse sodelujoče partnerske 
agencije še niso podale soglasja k sofinanciranju, ZSA 
uvrsti na predlog finančno ovrednotenega seznama pri-
jav pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen s 
pridobitvijo soglasja partnerskih agencij. Direktor ARRS 
na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda 
prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma za-
vrnitvi prijave.

7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 
okvirno 2.000.000,00 EUR, upoštevaje določila tretjega 
odstavka točke 6. javnega razpisa. Realizacija je vezana 
na proračunske možnosti.

ARRS bo skladno z notranjimi smernicami Weave 
in ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinancira-
nje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih dvostran-
skih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo pred-
met ocenjevalnega postopka pri FNR in jih bodo vse so-
delujoče partnerske agencije sprejele v sofinanciranje, 
upoštevaje tudi možnost, da se agencije dogovorijo, da 
bodo ob skupnem soglasju (so)financirale tudi projekte, 
ki so v ocenjevalnem postopku pozitivno ocenjeni, a 
niso presegli dogovorjenega praga. Slovenski del dvo-
stranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta pri 
projektih v trajanju dveh ali treh let ne sme presegati 
100.000,00 EUR letno in pri projektih v trajanju štirih let 
ne sme presegati 75.000,00 EUR letno, preračunanih 
v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni 
kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se 
izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na 
dan sprejema sklepa o izboru prijav raziskovalnih pro-
jektov. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno 
ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenje-

na pogodba o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti, s katero se podrobno uredi način sofinan-
ciranja ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti 
pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o 
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 
144/22).

9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav 
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili veljavne nacionalne strategije 
odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskoval-
nih podatkov morajo biti vse recenzirane znanstvene 
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, 
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena 
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postop-
kih vsebovati navedbo afiliacije RO, številko projekta 
ter naziv sofinancerja, Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (angl. Slovenian Rese-
arch Agency).

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja razisko-
valnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti 
posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenje-
na raziskovalnemu projektu ter bo omogočala disemina-
cijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne stra-
ni so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnov-
nimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne 
skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, 
faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, 
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvaja-
nja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARRS 
in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu 
SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. 
Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora 
ostati aktivna še pet let po zaključku raziskovalnega 
projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča 
v vmesnem in zaključnem poročilu.

10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vse-

bovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in 
dokument:

1. ARRS-WEAVE-FNR-2022;
2. ARRS-ZOP-02-2021-1 in Izjava o nameri zapo-

slitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne 
številke raziskovalca);

3. ARRS-DP-LA-2022 (če v prijavi kot izvajalec razi-
skovalnega projekta nastopa gospodarska družba).
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11. Način in oblika prijave ter rok za oddajo prijave
11.1. Način in oblika prijave
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu 

Prijavna vloga ARRS-WEAVE-FNR-2022.
Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni 

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

– Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti 

ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agen-
cijo FNR« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani 
ovojnici z oznako je lahko le ena prijava. Prijava v pa-
pirni obliki mora biti lastnoročno podpisana s strani za-
stopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani vodje 
raziskovalnega projekta ter opremljena z žigom RO.

– Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na 

naslov WEAVE.FNR@arrs.si (odda se samo prijavni 
obrazec ARRS-WEAVE-FNR-2022 brez prilog; zaradi 
avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, 
ki ni podpisan in žigosan).

Prijavitelj mora na elektronski poštni naslov WEA-
VE.FNR@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki je 
bila oddana na razpis FNR.

11.2. Rok za oddajo prijave
Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obli-

ki prispe na naslov ARRS do vključno 20. 4. 2023 do 
14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 20. 4. 
2023 do 14. ure (poštni žig).

V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpi-
sa, mora prijavitelj na elektronski poštni naslov WEAVE.
FNR@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila 
oddana na razpis FNR.

11.3. Popolnost prijav
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 in priloge, kot jih določa 
ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda elek-
tronske prijave (prijavni obrazec tega javnega razpisa 
ali skupna prijava pri FNR), gre za formalno nepopolno 
prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
z 20. členom Pravilnika o postopkih.

12. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 
predvidoma 24. 4. 2023 ob 10. uri v prostorih ARRS.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi‑
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od spreje-
ma odločitve pristojnega organa.

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

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel. +386/1/400-
59-24, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 5100-20/2022-3 Ob-3743/22

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 
65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID; v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih), v povezavi z 12. in 100. čle-
nom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: 
ZZrID), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 103/22 in 125/22) ter na podlagi 7. člena in 
III. poglavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem 
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in 
šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za 
spodbujanje znanosti z dne 6. 4. 2001 (objavljen na 
spletni strani agencije; v nadaljevanju: memorandum) 
in usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport Republike Slovenije, št. 510-37/2021/4 z dne 25. 
10. 2021 (v nadaljevanju: dopis ministrstva) objavlja

javni razpis 
za podoktorske raziskovalne štipendije  

na Japonskem za raziskovalce  
iz Republike Slovenije v letu 2023

1. Predmet razpisa: na podlagi sklenjenega me-
moranduma Japonsko združenje za spodbujanje zna-
nosti (Japan Society for the Promotion of Science; v 
nadaljevanju: JSPS) vsako leto zagotavlja podoktorske 
raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz 
Republike Slovenije. V letu 2023 je Sloveniji namenjena 
ena štipendija.

2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: podok-
torska raziskovalna štipendija je namenjena slovenskim 
podoktorskim kandidatom (v nadaljevanju: kandidat), 
pri katerih od pridobitve doktorata ni preteklo več kot 
šest let, šteto do roka za oddajo prijave in ki želijo razi-
skovalno delati na Japonskem pod vodstvom japonskih 
znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in 
univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).

3. Pogoji
3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje razi-

skovalnega dela na Japonskem
Kandidati se na Javni razpis za podoktorske raz-

iskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz 
Republike Slovenije v letu 2023 (v nadaljevanju: razpis) 
lahko prijavijo za raziskovalna področja, navedena v 
točki FY 2023 Application Guidelines. Raziskovalno delo 
na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.

3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat so:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata 

ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo 
prijave),

– štipendije JSPS še ni prejel.
4. Postopek ocenjevanja
Prijave kandidatov bo ocenjevalo Strokovno telo 

za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se 
prijavljajo na tuje štipendije (v nadaljevanju: strokovno 
telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije. Pri vseh 
pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah 
strokovno telo najprej ugotovi skladnost prijav glede na 
pogoje iz 3.2. točke tega razpisa. V nadaljevanju po-
stopka strokovno telo ovrednoti prijave, upoštevaje vso 
priloženo razpisno dokumentacijo ter kazalnike in meri-
la, ki jih določa 5. točka razpisa in predlaga Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije 

mailto:WEAVE.NCN@arrs.si
mailto:WEAVE.FNR@arrs.si
mailto:WEAVE.FNR@arrs.si
mailto:WEAVE.FNR@arrs.si
mailto:WEAVE.FNR@arrs.si
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mailto:aleksandra.panic@arrs.si
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(v nadaljevanju: ministrstvo) za nominacijo kandidata iz 
prednostnega seznama. Ministrstvo posreduje nomina-
cijo predlaganega kandidata japonski JSPS.

5. Kazalniki in merila
Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje 

kazalnike in merila:
– pretekle raziskave in raziskovalne dosežke – 0 do 

5 točk,
– znanstveno odličnost na podlagi priložene biblio-

grafije – 0 do 5 točk in
– načrt raziskovalnega dela na Japonskem – 0 do 

5 točk.
6. Financiranje
JSPS skladno s priloženo razpisno dokumentacijo 

poleg štipendije izbranemu kandidatu krije tudi sredstva za:
– povratno letalsko vozovnico,
– mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca 

2.500,00 EUR),
– namestitev 200.000 Yen (cca 1.380,00 EUR),
– nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.
Natančni podatki o financiranju so v priloženi JSPS 

dokumentaciji.
7. Oblika, način in rok za oddajo prijav
Prijava vsebuje:
– prijavni obrazec v tiskani obliki, ki mora biti lastno-

ročno podpisan in na elektronskem nosilcu podatkov 
(USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu. Obe obliki prijav-
nega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu podat-
kov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki;

– kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški 
ali japonski jezik (overitev ni potrebna);

– priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nad-
rejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali bi-
všega nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku 
(izvirnik);

– pisno soglasje japonskega mentorja in njegove 
japonske institucije o programu raziskovanja oziroma 
raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali 
japonskem jeziku (izvirnik).

Prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske raz-
iskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz 
Republike Slovenije v letu 2023«, s pripisanim imenom 

in priimkom kandidata ter njegovim naslovom, na: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporo-
čeno na pošto v Sloveniji do vključno 7. februarja 2023 
(upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije do vključno 7. februarja 2023.

V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav agen-

cija ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom 
neodprte vrnjene kandidatom (razen, če z ovojnice ni 
mogoče razbrati ime in priimek kandidata in njegovega 
naslova in se prijava odpre). Prijava se šteje za popol-
no, če je oddana na predpisanem obrazcu s priloženo 
obvezno dokumentacijo iz prvega odstavka te točke in 
vsebuje vse zahtevane podatke, ki jih določa razpisna 
dokumentacija. Nepopolne prijave bodo obravnavane v 
skladu s Pravilnikom o postopkih.

8. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 14. februarja 2023 v prostorih agencije.

9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
boru

V roku največ treh mesecev po odposlani nomi-
naciji kandidatov s strani ministrstva (nominacija bo 
predvidoma odposlana konec marca 2023) bo JSPS 
zaključil izbor in izbranega kandidata pisno obvestil, 
na v prijavi dan naslov, o izboru in o vseh nadaljnjih 
postopkih. JSPS bo o svojem končnem izboru seznanil 
tudi ministrstvo.

Agencija bo kandidate, ki ne bodo nominirani, o tem 
obvestila v osmih dneh po posredovanju izbora JSPS 
na ministrstvo.

10. Objava razpisa in kontaktna oseba
Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slo-

venije in na spletni strani agencije – www.arrs.si, kjer bo 
dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko 
obrnete na kontaktno osebo za razpis: Mojca Boc, tel. 
01/400-59-71; elektronska pošta: mojca.boc©arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

http://www.arrs.si/
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Št. 450-3/2022-DI Ob-3741/22
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana sporoča, da bo na 
podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18) v torek, 24. 1. 2023 izvedel

javno dražbo 
za prodajo službenega vozila

Celotna razpisna dokumentacija in vse podrobnejše 
informacije glede javne dražbe so objavljene na spletni 
strani ZZZS, pod rubriko »Novice in javne dražbe«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Št. 450-1/2022-DI/12 Ob-3742/22
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana sporoča, da bo na 
podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18 in 79/18) in 13. do 15. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v torek, 10. 1. 2023 
izvedel

javno dražbo
rabljene računalniške opreme

Celotna razpisna dokumentacija in vse podrobnejše 
informacije glede javne dražbe so objavljene na spletni 
strani ZZZS, pod rubriko »Novice in javne dražbe«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javne dražbe
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Su KS 236/2022-2 Ob-3709/22
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

5 sodniških mest okrožnih sodnikov 
na Okrožnem sodišču v Ljubljani

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 okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 
10. 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: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti 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 prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno 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 237/2022-2 Ob-3710/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto okrajnega sodnika 
na Okrajnem sodišču v Kočevju

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 okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. čle-
nu 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: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti 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 prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 

Razpisi delovnih mest

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
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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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 238/2022-2 Ob-3711/22
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

7 sodniških mest okrajnih sodnikov 
na Okrajnem sodišču v Ljubljani

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 okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. čle-
nu 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: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti 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 prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno 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-3712/22
Svet zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše, Kurirska 

steza 8, 8340 Črnomelj je na podlagi sprejetega sklepa 
št. 8-21/22 dne 23. 2. 2022 soglasno sprejel sklep o 
razpisu delovnega mesta

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

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

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku pošljite v petnajstih dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Milke Šobar – Na-
taše (Kurirska steza 8), z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj

 Ob-3733/22
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih 

(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 
189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 26. in 27. člena 
Statuta Centra za socialno delo Ljubljana ter sklepa 
17. redne seje Sveta Centra za socialno delo Ljubljana 
z dne 9. 12. 2022, Svet CSD Ljubljana objavlja javni 
razpis za imenovanje

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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direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Ljubljana

1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, z zako-
nom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu 
in pet let delovnih izkušenj;

– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. čle-
na Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih 
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih 
delovnih mestih;

– strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje;

– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi 
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vode-
nje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje v 
enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer 
mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;

– predložiti mora vizijo razvoja zavoda za mandatno 
obdobje;

– predložiti mora dokazila o izpolnjevanju pogojev;
– predložiti mora potrdilo o nekaznovanosti in potr-

dilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.
2. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim di-

rektorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen 
čas trajanja mandata.

3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter 
kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah 
morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov 
CSD Ljubljana (Svet CSD), Dalmatinova ulica 2, 1000 Lju-
bljana, ali oddati v tajništvu centra najkasneje v 21 dneh 
po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – Prijava na razpis za direktorja/direktorice«.

4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v za-
konitem roku.

5. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko do-
bite pri predsedniku sveta zavoda: Gregor Lapajne, 
gregor.lapajne@gov.si ali na tel. 01/320-61-22.

Svet Centra za socialno delo Ljubljana

Št. 02/021/01-506/22 Ob-3766/22

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih in 
38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno 
mesto 

vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž,
v organizacijski enoti Zobozdravstveno varstvo,  

za mandatno dobo 4 let, z možnostjo  
ponovnega imenovanja

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena 
nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer 
zdravstvena nega;

– najmanj pet let delovnih izkušenj; od tega tri leta 
na vodstvenih delovnih mestih;

– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-
jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta, zdra-
vstveno informacijski sistem).

Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba ter vodstvene izkušnje;

– program dela in razvoja zdravstvene nege v or-
ganizacijski enoti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v 
izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravno 
kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

mailto:gregor.lapajne@gov.si
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 Ob-3736/22

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REVAV-2-Vavčer za patente, 
modele, znamke, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 153/21 z dne 24. 9. 2021, spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022, spremembe v 
Uradnem listu RS, št. 112/22 z dne 26. 8. 2022, spre-
membe v Uradnem listu RS, št. 117/22 z dne 9. 9. 2022, 
spremembe v Uradnem listu RS, št. 122/22 z dne 23. 9. 
2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 142/22 z 
dne 11. 11. 2022:

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javne-
ga poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 
znaša 700.000,00 EUR oziroma skladno s proračunski-
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 
650.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmo-
žnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-3737/22

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REVAV-11-Vavčer za statusno 
preoblikovanje družb objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 153/21 z dne 24. 9. 2021, spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022, spremembe v 
Uradnem listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022, spre-
membe v Uradnem listu RS, št. 112/22 z dne 26. 8. 
2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 122/22 z 
dne 23. 9. 2022:

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javne-
ga poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 
znaša 450.000,00 EUR oziroma skladno s proračunski-
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 
400.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmo-
žnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-3738/22

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REVAV-17 – Vavčer za ki-
bernetsko varnost/2 objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 56/22 z dne 22. 4. 2022, spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022, spremembe v Ura-
dnem listu RS, št. 86/22 z dne 24. 6. 2022, spremembe 
v Uradnem listu RS, št. 96/22 z dne 15. 7. 2022, spre-
membe v Uradnem listu RS, št. 96/22 z dne 26. 8. 2022, 
spremembe v Uradnem listu RS, št. 128/22 z dne 7. 10. 
2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 144/22 z 
dne 18. 11. 2022:

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javne-
ga poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 
znaša 970.000,00 EUR oziroma skladno s proračunski-
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 zna-
ša 820.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-3739/22

Zaprtje javnega poziva 
V skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo 

zaprtje vavčerja REVAV-17 | Vavčer za kibernetsko var-
nost/2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/22 z dne 
22. 4. 2022.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 35430-5/2021-4 Ob-3759/22

Obvestilo
o delnem zaključku Javnega poziva 92FS-PO21 

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito 
rabo energije in obnovljive vire energije  

za gospodarstvo
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za 
nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive 
vire energije za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 96/21, 
10/22 in 151/22), v delu, ki se nanaša na finančne spod-
bude za gospodarstvo v obliki nepovratnih sredstev, z 
dnevom objave tega obvestila, zaradi porabe razpisanih 
sredstev zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Druge objave
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Št. 10100-6/2015-5 Ob-3635/22
Akt o ustanovitvi Konfederacije reprezentativnih 

sindikatov v medijski dejavnosti, ki se hrani pri Mi-
nistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod 
zaporedno številko 220, se izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.

Evidence sindikatov
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Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

VL 74594/2022 Os-3529/22
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., 
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Polonica Zakraj-
šek, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Biljani So-
kolović, Dolenje pri Jelšanah 64, Jelšane, ki jo zastopa 
Valter Urbančič – odvetnik, Bazoviška cesta 32, Ilirska 
Bistrica, zaradi izterjave 10.440,31 EUR, sklenilo:

Dolžnici Biljani Sokolović, Dolenje pri Jelša-
nah 64, Jelšane se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. članom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Valter Urban-
čič, Bazoviška c. 32, Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2022

St 649/2022 Os-3569/22

Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 
Ljubljana, je v postopku osebnega stečaja nad dolžni-
kom Denisom Černe Berčič, Einspielerjeva ulica 6, 1000 
Ljubljana dne 17. 11. 2022 sklenilo:

Stečajnemu dolžniku se postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anjo 

Djaniš.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 11. 2022

I 387/2021 Os-3400/22

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izvršilni  zadevi 
opr. št. I 387/2021 upnika Filipa Ritlop Rajh, Zvezna ulica 4, 
Murska Sobota, EMŠO: 0406020500138, ki ga zastopa 
skrbnica za poseben primer Monika Lončar, strokovna 
delavka Centra za socialno delo Pomurje, zoper dolžni-
ka Stanka Rajh, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec, EMŠO: 
1210969500106, sedaj neznanega prebivališča, zaradi iz-
terjatve denarne terjatve upnika – preživnine s pripadki, na 
podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:

Dolžniku Stanku Rajhu, Ozka ulica 1, Slovenj Gra-
dec, EMŠO: 1210969500106, sedaj neznanega prebiva-
lišča se kot začasna zastopnica določi odvetnica Vanja 
Šuler, Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj 
navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler 
mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče Slovenj Gradec
dne 23. 3. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 123/2022 Os-3451/22
Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija, 

v zapuščinski zadevi po pokojnem Janezu Juvan, roj. 
17. 8. 1896, umrl 31. 7. 1979, nazadnje stanujoč Depue 
Illinois 61322, Združene države Amerike, za potrebe iz-
daje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem. 

Po doslej znanih podatkih zapustnik ni zapustil de-
dičev oziroma so le ti sodišču neznani. 

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta ob objave tega oklica.

Po poteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 27. 10. 2022

D 244/2022-19 Os-3379/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Murski Soboti, po pokojni Mariji Lulik, ki je umrla 
dne 21. 3. 2022, nazadnje stanujoča Gornji Petrovci 13, 
9203 Petrovci, je sodišče glede dedičev opravilo poizvedbe 
pri Krajevnem uradu Gornji Petrovci, kateri po vpogledu v 
rojstno matično knjigo Gornji Petrovci ter opravljenih poi-
zvedbah pri Krajevnem uradu Kuzma in Krajevnem uradu 
Grad ni uspel najti nobenih podatkov o še živečih dedičih 
pokojne, zato sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani 
sodišča in na sodni deski naslovnega sodišča (prvi in drugi 
odstavek 206. člena v zvezi s prvim odstavkom 130. člena 
Zakona o dedovanju).

Po poteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga (četrti odstavek 206. člena Zakona o dedovanju).

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 10. 2022

D 353/2017-79 Os-3531/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi 

po pokojni Mariji Božič, rojena 11. 2. 1931, umrla 30. 6. 
2017, Leskovec 5, Novo mesto, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojni, ki lahko v 
šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju.

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

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

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 11. 2022

Objave sodišč
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D 312/2022-18 Os-3571/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojni Valeriji Germ, roj. 1. 5. 1961, umrla 1. 4. 
2022, Klenovik 25, Škocjan, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Valeriji Germ, 
da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku 
za poseben primer, Centru za socialno delo Dolenjska 
in Bela krajina, Enota Novo mesto, Resslova ulica 7b, 
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

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 16. 11. 2022

D 21/2022 Os-3450/22
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 

sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Cizel Vinku, roj. 14. 7. 1947, nazadnje stalno 
stanujočemu Babna Reka 19, Loka pri Žusmu, umrlem 
22. 11. 2021, v skladu s prvim in drugim odstavkom 
130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD), dne 22. 9. 2022, sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico 
do dediščine po pokojnem Cizel Vinku, naj se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Cizel Vinku, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi 
za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tu-
kajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokoj-
nem Cizel Vinku se postavi Veronika Kitak Jug, delavka 
tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v 
zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 22. 9. 2022

Oklici pogrešanih

N 54/2022 Os-3654/22

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki 

jo zastopa Državno odvetništvo RS, zaradi razglasi-
tve pogrešanega Antona (od Simona) Brica z zadnjim 
znanim prebivališčem v ltaliji, Kraj 113, Drenchia, za 
mrtvega.

Pogrešanega bo v postopku zastopal skrbnik za po-
sebni primer odvetnik Gregor Veličkov, Ulica Gradnikove 
brigade 4, Nova Gorica.

O pogrešanem je znano le to, da je v zemljiški 
knjigi vpisan kot lastnik nepremičnin v k.o. 2249 Volče. 
Nepremičnine je pridobil na podlagi listine z dne 17. 2. 
1880. S prodajno pogodbo je leta 1884 nekatere izmed 
svojih nepremičnin podaril sinu Andreju. Rojstni podatki 
pogrešanega niso znani. Po letu 1884 o njem ni nobenih 
podatkov več.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni pri-
mer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, 
po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtve-
ga v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 29. 11. 2022

N 44/2022 Os-3583/22

Okrajno sodišče v Žalcu je v nepravdni zadevi pre-
dlagateljice Tatjane Oblak, rojena 22. 7. 1961, stanujoča 
Zabukovica 107, Griže, ki jo zastopa odvetnik Marovt in 
partnerji d.o.o., o.p. iz Celja in nasprotnega udeleženca 
Jožefa Potočnik (v zemljiški knjigi tudi Jože), rojen 8. 11. 
1919, stanujoč Rupelstraat 42, 2845 Niel, Belgija, zaradi 
postopka dokazovanja smrti nasprotnega udeleženca, 
o katerem je znan samo njegov rojstni datum in da je bil 
belgijski državljan. Umrl naj bi v kraju Boom v Belgiji, in 
sicer 9. 2. 1999, vendar se njegova smrt ne da dokazati 
z listino, ki je potrebna po zakonu, ki ureja matični re-
gister. Sodišče poziva vse, ki bi kaj vedeli o njegovem 
življenju in smrti, da to sporočijo sodišču v 30 dneh po 
objavi oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski 
tega sodišča.

V kolikor v odrejenem roku 30 dni ne bo obvestil, 
ki bi izkazovala, da je Jožef Potočnik še živ, bo sodišče 
po poteku tega roka izdalo sklep, s katerim bo potrdilo 
njegovo smrt.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 21. 11. 2022



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 157 / 16. 12. 2022 / Stran 2639 

Drugo preklicujejo

AGRO MOBIL, d.o.o., Letališka ulica 37, Šenčur, 
izvod licence št. GE011189/02706/030, za kamion, reg. 
št. KR ZI-489, veljavnost do 18. 2. 2025. gne‑344692

ANTON KLADNIK S.P., CESTA KOZJANSKEGA 
ODREDA 29A, Šentjur, izvod licence št. 015319/009, za 
vozilo M.A.N., reg. št. CE PN-157, veljavnost do 21. 12. 
2022. gnl‑344685

ARAO, VRBINA 17, Krško, žige, pravokotne oblike, 
modre barve, z oznako od 1 do 4 in z oznako E. Napis 
na žigu: ARAO Celovška cesta 182 1000 Ljubljana, Slo-
venija. gnn‑344683

ARAO, VRBINA 17, Krško, žige, pravokotne oblike, 
modre barve, z oznako od 1 do 5 in z oznako E. Napis 
na žigu je: ARAO Litostojska cesta 58A 1000 Ljubljana, 
Slovenija. gnm‑344684

ATAL GRUPA d.o.o., Trg vstaje 3, Brežice, do-
volilnico št. 3251, država BIH, oznaka države 070. 
gng‑344690

ATAL GRUPA d.o.o., Trg vstaje 3, Brežice, dovolilni-
co št. 3253, država BIH, oznaka države 070. gnf‑344691

Kastrati Kadri, Barvarska ulica 4, Maribor, certifikat 
NPK: izvajalec del visokih gradenj, št. 0824577011-9-
2019-60337, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 
2019. gno‑344682

Mahnič Peter, Podgrad pri Vremah 2, Vremski Britof, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500046987001, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gnj‑344687

MPPM d.o.o., Kolodvorska ulica 7B, Ljutomer, iz-
vod licence št. GE011182/05750/023, za vozilo, reg. 
št. MS FP-895. gnk‑344686

Mravljak Vili, Gaberke 39, Šoštanj, dovoljenje za 
letenje št. 174, za zrakoplov, reg. oznaka S5 – PAS, se-
rijska številka 1090, izdajatelj Javna agencija za civilno 
letalstvo RS, leto izdaje 2020. gnm‑344688

O.T.I. ROSSI d.o.o., Drnovo 103, Leskovec pri Kr-
škem, izvod licence št. GE010842/02279/038, za vlečno 
vozilo, reg. št. LJ79-NME, veljavnost do 21. 9. 2023. 
gnd‑344693

ŠKOFIC PROMET, D.O.O, TRSTENIK, TRSTE-
NIK 32A, Golnik, izvod licence št. GE011669/04328/029, 
za vozilo VOLVO FH 460HP, reg. št. KR TK 904, veljav-
nost do 1. 10. 2025. gnc‑344694

TADEJ FRAKELJ S.P., STUDENO 24A, Železniki, 
potrdilo za voznika št. 016550/ač063-2-5843/2021, iz-
dano na ime Uroš Đorđević, izdajatelj OZS Slovenija. 
gnh‑344689

VUČKO TOURS ŽELJKO VUKOJEVIĆ S.P., 
POT V ZELENI GAJ 25A, Ljubljana, izvod licence 
št. 013998/001, za vozilo MERCEDES-BENZ VIA-
NO2/2, reg. št. LJ355-RJ, veljavnost do 27. 12. 2022. 
gnb‑344695

Preklici
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