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Javni razpisi

 Ob-3038/21
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, ob-
javlja

spremembo
javnega razpisa za spodbujanje uvajanja  

in implementacije okoljskih znakov  
za turistične nastanitve

V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okolj-
skih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in 
gostinske ponudnike, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 36/21 dne 12. 3. 2021, se spremenita prvi odstavek 
in tabela v drugem odstavku točke 7 Višina razpoložljivih 
sredstev tako, da se glasita:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-
polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
330.000,00 EUR.

Proračunska postavka Leto 2021 SKUPAJ
PP 173210 
(Trženje in razvoj turizma) 330.000,00 330.0000,00

«
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-3039/21
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  

programskega upravitelja Vadbišča Stara mestna  
elektrarna-Elektro Ljubljana za obdobje 2022–2026  

(JCR-SMEEL-2022-2026)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-

vitelje, da objavlja Javni razpis za izbor programskega 
upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrarna-Elektro 
Ljubljana za obdobje 2022–2026 (ciljni razpis, oznaka 
JCR-SMEEL-2022-2026).

Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega 
upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrarna-Elektro 
Ljubljana (SMEEL) za obdobje od 1. 1. 2022 do vključno 
31. 12. 2026, ki vključuje produkcijsko-vadbene, izo-
braževalne in prireditvene vsebine s področja sodobne 
uprizoritvene umetnosti.

Predvidena vrednost sredstev za predmet razpi-
sa znaša predvidoma 150.000,00 evrov na letni ravni. 
Sredstva, namenjena sofinanciranju upravičenih stroš-
kov, se v razpisnem obdobju zagotovijo iz državnega 

proračuna in proračuna Mestne občine Ljubljana, in 
sicer v predvideni višini na letni ravni: 80.000,00 evrov 
Ministrstvo za kulturo RS, 70.000,00 evrov Mestna ob-
čina Ljubljana.

Razpis bo trajal od 8. 10. 2021 do 15. 11. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 8. 10. 2021 objavlje-

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

Ministrstvo za kulturo

Št. 01403-4/2021-2550-2 Ob-3040/21

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14 in 56/15) in 10. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1 (Uradni list RS, 
št. 90/21) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo 

pijač iz vrtine CM-1
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni raz-

pis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo 
pijač iz vrtine CM-1 skladno z določbami koncesijskega 
akta – Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo 
pijač iz vrtine CM-1 (Uradni list RS, št. 90/21). Kot prija-
vitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za pridobitev 
koncesije.

2. V skladu s koncesijskim aktom javni razpis izve-
de Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog o izboru kon-
cesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne 
komisije. Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, 
imenuje minister, pristojen za vode.

3. Koncedent – Republika Slovenija, bo na javnem 
razpisu izbral koncesionarja za rabo vode za proizvod-
njo pijač iz vrtine CM-1 za obdobje 30 let.

4. Koncedent podeljuje koncesijo za rabo pod-
zemne vode iz vrtine CM-1 (ID znak: 1771-964/15-0; 
koordinate X: 103539,00, Y: 468628,00, Z: 274,40). 
Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena 
skupna letna količina rabe podzemne vode, je iz vrtine 
CM-1 500 m³/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe 
podzemne vode iz vrtine CM-1 je 1,7 l/s. Koncesija se 
podeli za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač s 
klasifikacijsko številko 12.1.1. v skladu s Pravilnikom o 
klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni 
list RS, št. 24/15).
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5. Prijave morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer 
najkasneje do 8. 11. 2021 do 15. ure. Prijavo je mogoče 
oddati osebno, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, v vlo-
žišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 
Ljubljana ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 
8. 11. 2021.

6. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je pravna ali fizična oseba, registrirana za 

opravljanje dejavnosti proizvodnje pijač. Prijavitelj za 
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v 
skladu s točko 7. d);

b) da ima poravnave davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami. 
Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, 
podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« 
in dokazilo v skladu s točko 7. d);

c) da proti njemu ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek. Prijavitelj za 
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v 
skladu s točko 7. d);

d) da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja pre-
dloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 
»Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7. d);

e) da mu v zadnjih petih letih pred objavo javnega 
razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, 
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala iz-
vršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu 
je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z 
izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva. Prijavitelj 
za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in 
žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo 
v skladu s točko 7. d).

7. Prijava se šteje za popolno, če vsebuje naslednje 
dokumente:

a) Izpolnjen obrazec »Ovojnica« nalepljen na zu-
nanjo stran pisemske ovojnice, v kateri je prijava – 
Obrazec 1. Obrazec 1 mora biti v celoti izpolnjen na 
za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo stran 
pisemske ovojnice.

b) Izpolnjen obrazec »Prijava na javni razpis« – 
Obrazec 2. Obrazec 2 mora biti v celoti izpolnjen in pod-
pisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca 
prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo 
tudi pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega 
zastopnika) ter žigosan.

c) Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izpolnje-
vanje prednostnih meril« – Obrazec 3.

d) Izpolnjena, podpisana in žigosana »Lastna izja-
va« – Obrazec 4 s predloženimi dokazili:

– dokazilo, da je prijavitelj registriran za opravljanje 
dejavnosti proizvodnje pijač (v primeru, da prijavitelj do-
kazila ne bo priložil, bo Ministrstvo za okolje in prostor 
vpogledalo v javne evidence),

– dokazilo, da ima prijavitelj poravnave vse davke, 
prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s konce-
sijskimi dajatvami (dokazilo ne sme biti starejše več kot 
5 dni, šteto od dneva oddaje prijave),

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,

– dokazilo, da prijavitelj ni prenehal poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

– dokazilo, da prijavitelju v zadnjih petih letih pred 
objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za 
kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem prijavi-
telja, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna 

odločba, s katero je bilo prijavitelju prepovedano oprav-
ljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in 
je ta postala izvršljiva.

e) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 5 – »Po-
oblastilo«.

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško ali la-
stnoročno z neizbrisljivim pisalom. Zaželeno je, da so vsi 
dokumenti prijave zloženi po zgoraj navedenem vrstnem 
redu. Vse listine, ki jih predloži prijavitelj, morajo biti v 
slovenskem jeziku (če listine niso v slovenskem jeziku, 
se predložijo uradni prevodi teh listin v slovenski jezik). 
Neprevedenih listin koncedent ne bo upošteval. Vsak 
lahko vloži le eno prijavo.

8. Vse prispele prijave bo pregledala strokovna 
komisija. Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po 
roku, določenem za prejem prijav) in nepravilno pre-
dložene prijave bodo v skladu z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in in 175/20 – 
ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP) s sklepom zavržene. 
Formalno nepopolna prijava je prijava, ki je nepopolna v 
delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. 
Strokovna komisija bo prijavitelja, ki bo predložil formal-
no nepopolno prijavo, pozvala k dopolnitvi prijave. Če 
prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava 
v skladu z ZUP s sklepom zavrže. Če je formalna po-
manjkljivost prijave nebistvena, prijava ni formalno ne-
popolna. Po roku za predložitev prijave, dopolnitev le-te 
ni dopustna v delih, ki vplivajo na njeno razvrstitev glede 
na merila. Strokovna komisija ima pravico od prijavitelja 
zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov, predlo-
ženih v prijavi in v primeru dvoma preveriti pristnost pre-
dloženih dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih 
podatkov. Strokovna komisija lahko pojasnila prijav, listi-
ne za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila 
za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zah-
teva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu 
prijav). V tem primeru bo strokovna komisija prijavitelja 
pozvala, naj v določenem roku strokovni komisiji dostavi 
vse zahtevane listine ali pojasnila za dokazovanje iz-
polnjevanja pogojev. Če bo pozvani dostavil pojasnila, 
listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahte-
vami strokovne komisije, bo prijava zavrnjena. Prijava, 
ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom stro-
kovne komisije za dopolnitev, se bo s sklepom zavrgla. 
Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko 
predložene v fotokopiji. Listine morajo odražati stanje 
na dan oddaje prijave, razen kjer je izrecno zahtevana 
listina za določeno obdobje oziroma listina določene 
veljavnosti. Sprememba prijave po roku za predložitev 
prijav ni možna. Prijavitelji bodo morali prijave dopolniti 
ali predložiti zahtevana pojasnila v roku, ki ga bo določila 
strokovna komisija glede na vrsto zahtevanega doku-
menta. V primeru enakega skupnega števila dodeljenih 
točk na podlagi meril za ocenjevanje prijav (ocene prijav 
se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo koncedent 
izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri merilu 
št. 1 (točka 9 razpisne dokumentacije). Če tudi to ne bo 
mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, katerega prijava je 
prej prispela na naslov Ministrstva za okolje in prostor 
(šteje datum, ura in minuta prispetja prijave, napisana s 
strani vložišča na zunanji strani pisemske ovojnice, v ka-
teri je prijava). Če se prijava pošlje priporočeno po poš ti, 
se za dan prejetja prijave, šteje dan oddaje na pošto. 
V primeru neuspešnega postopka podelitve koncesije 
se javni razpis ponovi. Pravočasne, pravilne in popolne 
prijave bo strokovna komisija vsebinsko obravnavala in 
preverila, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev 
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koncesije. O opravljenem vsebinskem pregledu bo stro-
kovna komisija pripravila poročilo.

9. V primeru, da bo koncedent prejel več prijav, bo 
neposredno pred izdajo odločbe o izboru koncesionarja 
prijavitelje povabil, da se udeležijo ustne obravnave, na 
kateri bodo seznanjeni s potekom postopka in njihovim 
uspehom v postopku (poročilom) ter da se jim bo določil 
rok, ki ne bo daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. 
Če v tem roku pripombe ne bodo podane, se bo štelo, 
da prijavitelji nimajo pripomb. Prijavitelji bodo na ustno 
obravnavo povabljeni predvidoma v roku 60 dni od jav-
nega odpiranja prijav.

10. O izboru koncesionarja odloči Vlada Republike 
Slovenije z upravno odločbo. Izbran prijavitelj bo po 
dokončnosti odločbe o izboru pozvan k podpisu kon-
cesijske pogodbe. Odločba o izboru koncesionarja se 
odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride 
do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na 
strani koncesionarja. Koncesijska pogodba začne veljati 
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

11. Razpisna dokumentacija in merila za izbor kon-
cesionarja sta objavljena na spletni strani Ministrstva za 
okolje in prostor, zainteresirani prijavitelji pa ju lahko v 
času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v vložišču Mini-
strstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

12. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji 
glede javnega razpisa za podelitev koncesije za rabo 
vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1 je Aleš Jeraj, 
Ministrstvo za okolje in prostor. Vsa morebitna vpra-
šanja v zvezi s tem javnim razpisom lahko potencialni 
prijavitelji posredujejo pisno po elektronski pošti ales.
jeraj@gov.si.

13. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 10. 11. 
2021 ob 13. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in pro-
stor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 300 v 
III. nadstropju.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 3310-36/2021/4 Ob-3059/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

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

javni razpis
za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije  

in opreme za sečnjo in spravilo lesa  
iz PRP 2014-2020 za leto 2021

I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme 
za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni 
razpis) so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter 
povečanje ekonomske vrednosti gozda. 

Shema državne pomoči:
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode 
in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko 
SA.57725 (2020/XA). 

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR, od 
tega:
– za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ter skupine lastnikov 
gozdov in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, 
št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) skupno 6.000.000 EUR, in sicer za:
 – enostavne naložbe skupno 5.000.000 EUR,
 – zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR;
– za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in skupine proizvajalcev 
s področja gozdarstva (sklop B) skupno 4.000.000 EUR, in sicer za:
 – enostavne naložbe skupno 3.000.000 EUR,
 – zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU
– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti

Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega 
razpisa: 

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. novembra 2021 do 
vključno 10. januarja 2022 do 13:59. ure.
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Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po 
oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s 
pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za 
izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Cilji operacije:
Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa 
bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, 
zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis 
priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za prido-
bitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v 
seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov 
upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz seznama. Če 
upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja 
nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izraču-
nu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz 
predložene ponudbe;

– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravi-
čenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca. 
Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot 
je priznana vrednost iz seznama, se pri izračunu pri-
znane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane 
vrednosti stroškov iz seznama. Če upravičenec v vlogi 
za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so 
navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti 
stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe 
izbranega izvajalca;

– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelo-
vati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sode-
lovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih 
poslovanja.

3. Podpora se ne dodeli za stroške v skladu s 
96. členom Uredbe.

4. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki 
so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v 
skladu z 98. členom Uredbe.

VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo 

na podlagi meril za izbor iz 79. člena Uredbe, ki se 
v skladu s tretjim odstavkom 79. člena Uredbe po-
drobneje določijo v tem javnem razpisu in so objavlje-
ni tudi na spletni strani Programa razvoja podeželja: 
https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila-za-iz-
bor-operacij_13.-sprememba.pdf.

2. Vstopna meja točk znaša 40 odstotkov najvišjega 
možnega števila točk.

3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za oce-
njevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na 
javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku 
naložbe. Ocenjevanje vlog se izvede na podlagi prijav-
nega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih 
evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj 
ne predloži vseh prilog, dokazil oziroma so priloge in 
dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

4. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno gle-
de na velikost naložb (enostavne in zahtevne naložbe) 
ter pravni status upravičenca ter so:

II. Predmet podpore
1. Podpora je v skladu s 75. členom Uredbe na-

menjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove 
opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje eko-
nomske vrednosti gozda.

2. Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost 
delijo na:

– enostavne naložbe, ki so naložbe do vključno 
100.000 eurov skupne priznane vrednosti,

– zahtevne naložbe, ki so naložbe nad 
100.000 eurov skupne priznane vrednosti.

3. Glede na upravičenca, ki izvaja naložbo, se na-
ložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in 
spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda 
delijo na:

– individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz 
prvega odstavka 76. člena te uredbe ali

– kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz 
drugega odstavka 76. člena te uredbe.

4. Kolektivne naložbe iz druge alineje prejšnje toč-
ke so namenjene uresničevanju skupne rabe naložbe 
v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo 
in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti 
gozda.

III. Upravičenec: upravičenec do podpore v okviru 
tega javnega razpisa je določen v 76. členu Uredbe.

IV. Pogoji za pridobitev podpore: pogoji za pridobitev 
podpore so določeni v 78., 100. in 101. členu Uredbe.

V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 77. člena Uredbe 

so do podpore v okviru tega javnega razpisa upravičeni:
– stroški nakupa in dobave nove mehanizacije ozi-

roma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje 
ekonomske vrednosti gozda in

– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, do vključno 
10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

2. Višina in vrsta upravičenih stroškov se določi v 
skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:

– za stroške novih strojev in opreme se uporablja 
Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vred-
nosti – mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa ter pove-
čanje ekonomske vrednosti gozda, ki je Priloga 1 raz-
pisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: seznam), 
in je priprav ljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti iz Pravilnika o seznamu kmetijske in 
gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske 
in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 31/19 
in 157/21);

– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upo-
števajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, 
ki so določene v seznamu. Za stroške, ki so navedeni 
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3.1. Merila za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in skupine lastnikov gozdov – Sklop A

Merila
Enostavne 

naložbe
(Maks. št. točk)

Zahtevne 
naložbe

(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 50 60
Usposobljenost uporabnika investicije 20 20
Registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji za sečnjo in spravilo lesa 10 10
Velikost gozdne posesti upravičenca 10 20
Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe 10 10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 10
Koeficient razvitosti občin 10 5
Stopnja gozdnatosti na ravni občin 10 5
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30
Okoljski faktor, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne 
vrste gozdarske mehanizacije ali opreme. 30 30

Skupaj 100 100
Vstopni prag točk 40 40

3.1.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 50)
1. USPOSOBLJENOST UPORABNIKA INVESTICIJE NA DAN ODDAJE VLOGE – NACIONALNA POKLICNA 
KVALIFIKACIJA S PODROČJA GOZDARSTVA (NPK) – gozdarski sekač, gozdarski traktorist, gozdarski gojitelj, 
gozdarski žičničar, upravljalec strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem (maksimalno število 
točk 20).
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Uporabniki mehanizacije oziroma 
opreme so lahko le člani istega kmetijskega gospodarstva kot vlagatelj oziroma člani istega gospodinjstva kot 
vlagatelj, kar je razvidno iz evidence gospodinjstev. V primeru, ko je upravičenec skupina lastnikov gozdov, so 
uporabniki vsi člani skupine.
20 – Uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo (4. raven) ali uporabnik ima 
pridobljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo druge smeri (4. raven) in pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne 
kvalifikacije za gozdarstvo;
16 – Uporabnik ima pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
12 – Uporabnik ima pridobljeni dve nacionalni poklicni kvalifikaciji za gozdarstvo;
8 – Uporabnik ima pridobljeno eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo.
2. REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA NA DAN ODDAJE 
VLOGE (SKD 02.200 sečnja, SKD 02.400 storitve za gozdarstvo) (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva dejavnost vseh članov skupine.
10 – Upravičenec ali družinski član (uporabnik) ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji za sečnjo ali 
spravilo lesa iz gozda.
3. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti upravičenca, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem obrazcu. 
Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 – Gozdno zemljišče). 
Pri skupinah lastnikov gozdov se upošteva skupna (sumarna) površina vseh gozdnih posesti članov skupine.
10 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
8 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 30 ha in manjša od 50;
6 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 in manjša od 30 ha;
4 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 15 in manjša od 20 ha;
2 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 5 in manjša od 15 ha.
4. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino 
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti/celotna višina 
naložbe brez DDV. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva skupen (sumaren) letni prihodek vseh članov skupine.
10 – količnik je enak ali večji od 3;
9 – količnik je enak ali večji od 2,5 in manjši od 3;
8 – količnik je enak ali večji od 2 in manjši od 2,5;
7 – količnik je enak ali večji od 1,5 in manjši od 2;
6 – količnik je enak ali večji od 1 in manjši od 1,5;
5 – količnik je enak ali večji od 0,8 in manjši od 1;
4 – količnik je enak ali večji od 0,5 in manjši od 0,8;
3 – količnik je enak ali večji od 0,3 in manjši od 0,5;
2 – količnik je enak ali večji od 0,1 in manjši od 0,3;
1 – količnik je manjši 0,1.
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II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
5. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge. 
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva občina, kjer 
ima stalni naslov vodilni partner.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
6. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar 
je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije. Pri skupini lastnikov gozdov se 
upošteva občina, kjer ima stalni naslov vodilni partner.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije. 
30 – okoljski faktor je enak ali večji od 90 in manjši ali enak 100;
24 – okoljski faktor je enak ali večji od 70 in manjši od 90;
16 – okoljski faktor je enak ali večji od 50 in manjši od 70;
10 – okoljski faktor je enak ali večji od 30 in manjši od 50;
6 – okoljski faktor je enak ali večji od 10 in manjši od 30;
2 – okoljski faktor je manjši od 10.

3.1.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 60)
1. USPOSOBLJENOST UPORABNIKA, NA DAN ODDAJE VLOGE – NACIONALNA POKLICANA KVALIFIKACIJA 
S PODROČJA GOZDARSTVA (NPK) – gozdarski sekač, gozdarski traktorist, gozdarski gojitelj, gozdarski žičničar, 
upravljalec strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu. Uporabniki mehanizacije oziroma 
opreme so lahko le člani istega kmetijskega gospodarstva kot vlagatelj oziroma člani istega gospodinjstva kot 
vlagatelj, kar je razvidno iz evidence gospodinjstev. V primeru, ko je upravičenec skupina lastnikov gozdov, so 
uporabniki vsi člani skupine.
20 – Uporabnik ima pridobljeno najmanj srednjo poklicno gozdarsko izobrazbo (4. raven) ali uporabnik ima 
pridobljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo druge smeri (4. raven) in pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne 
kvalifikacije za gozdarstvo;
16 – Uporabnik ima pridobljene vsaj tri nacionalne poklicne kvalifikacije za gozdarstvo;
12 – Uporabnik ima pridobljeni dve nacionalni poklicni kvalifikaciji za gozdarstvo;
8 – Uporabnik ima pridobljeno eno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarstvo.
2. REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA NA DAN ODDAJE 
VLOGE (SKD 02.200 sečnja, SKD 02.400 storitve za gozdarstvo) (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva dejavnost vseh članov skupine.
10 – Upravičenec ali družinski član (uporabnik) ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji za sečnjo ali 
spravilo lesa iz gozda.
3. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti upravičenca, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem 
obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 – 
Gozdno zemljišče). Pri skupinah lastnikov gozdov se upošteva skupna (sumarna) površina vseh gozdnih posesti 
članov skupine.
20 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
16 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 30 ha in manjša od 50;
12 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 in manjša od 30 ha;
8 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 15 in manjša od 20 ha;
4 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 5 in manjša od 15 ha.
4. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino 
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti/celotna višina 
naložbe brez DDV. Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva skupen (sumaren) letni prihodek vseh članov skupine.
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10 – količnik je enak ali večji od 3;
9 – količnik je enak ali večji od 2,5 in manjši od 3;
8 – količnik je enak ali večji od 2 in manjši od 2,5;
7 – količnik je enak ali večji od 1,5 in manjši od 2;
6 – količnik je enak ali večji od 1 in manjši od 1,5;
5 – količnik je enak ali večji od 0,8 in manjši od 1;
4 – količnik je enak ali večji od 0,5 in manjši od 0,8;
3 – količnik je enak ali večji od 0,3 in manjši od 0,5;
2 – količnik je enak ali večji od 0,1 in manjši od 0,3;
1 – količnik je manjši 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
5. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar je razvidno iz vloge. 
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije Pri skupini lastnikov gozdov se upošteva občina, kjer ima 
stalni naslov vodilni partner.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
6. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec stalni naslov, kar 
je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije. Pri skupini lastnikov gozdov se 
upošteva občina, kjer ima stalni naslov vodilni partner.
5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor je enak ali večji od 90 in manjši ali enak 100;
24 – okoljski faktor je enak ali večji od 70 in manjši od 90;
16 – okoljski faktor je enak ali večji od 50 in manjši od 70;
10 – okoljski faktor je enak ali večji od 30 in manjši od 50;
6 – okoljski faktor je enak ali večji od 10 in manjši od 30;
2 – okoljski faktor je manjši od 10.

3.2. Merila za agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS – Sklop A

Merila
Enostavne 

naložbe 
(Maks. št. točk)

Zahtevne 
naložbe 

(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 50 60
Velikost gozdne posesti upravičenca 20 30
Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe 30 30
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 10
Koeficient razvitosti občin 10 5
Stopnja gozdnatosti na ravni občin 10 5
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30
Okoljski faktor, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne 
vrste gozdarske mehanizacije ali opreme. 30 30

Skupaj 100 100
Vstopni prag točk 40 40

3.2.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 50)
1. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti agrarne skupnosti, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem 
obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 – 
Gozdno zemljišče). 
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20 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
16 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 30 ha in manjša od 50;
12 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 in manjša od 30 ha;
8 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 15 in manjša od 20 ha;
4 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 5 in manjša od 15 ha.

2. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino 
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti/celotna višina 
naložbe brez DDV. 

30 – količnik je enak ali večji od 3;
27 – količnik je enak ali večji od 2,5 in manjši od 3;
24 – količnik je enak ali večji od 2 in manjši od 2,5;
21 – količnik je enak ali večji od 1,5 in manjši od 2;
18 – količnik je enak ali večji od 1 in manjši od 1,5;
15 – količnik je enak ali večji od 0,8 in manjši od 1;
12 – količnik je enak ali večji od 0,5 in manjši od 0,8;
9 – količnik je enak ali večji od 0,3 in manjši od 0,5;
6 – količnik je enak ali večji od 0,1 in manjši od 0,3;
3 – količnik je manjši 0,1.

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)

3. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je razvidno iz vloge. 
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.

10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.

4. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je 
razvidno iz vloge. 

10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.

III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)

5. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30).
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije. 

30 – okoljski faktor je enak ali večji od 90 in manjši ali enak 100;
24 – okoljski faktor je enak ali večji od 70 in manjši od 90;
16 – okoljski faktor je enak ali večji od 50 in manjši od 70;
10 – okoljski faktor je enak ali večji od 30 in manjši od 50;
6 – okoljski faktor je enak ali večji od 10 in manjši od 30;
2 – okoljski faktor je manjši od 10.

3.2.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:

I. EKONOMSKI VIDIK (maksimalno število točk 60)

1. VELIKOST GOZDNE POSESTI UPRAVIČENCA (maksimalno število točk 30)
Navodilo: upošteva se velikost gozdne posesti agrarne skupnosti, na dan oddaje vloge, ki jo navede v prijavnem 
obrazcu. Podatek se preverja v zemljiški knjigi in v evidenci GURS dejanska raba (šifra dejanske rabe 2000 – 
Gozdno zemljišče). 

30 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 50 ha;
24 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 30 ha in manjša od 50;
18 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 20 in manjša od 30 ha;
12 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 15 in manjša od 20 ha;
6 – gozdna posest upravičenca je enaka ali večja od 5 in manjša od 15 ha.

2. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino 
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti/celotna višina 
naložbe brez DDV. 
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30 – količnik je enak ali večji od 3;
27 – količnik je enak ali večji od 2,5 in manjši od 3;
24 – količnik je enak ali večji od 2 in manjši od 2,5;
21 – količnik je enak ali večji od 1,5 in manjši od 2;
18 – količnik je enak ali večji od 1 in manjši od 1,5;
15 – količnik je enak ali večji od 0,8 in manjši od 1;
12 – količnik je enak ali večji od 0,5 in manjši od 0,8;
9 – količnik je enak ali večji od 0,3 in manjši od 0,5;
6 – količnik je enak ali večji od 0,1 in manjši od 0,3;
3 – količnik je manjši 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
3. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je razvidno iz vloge. 
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
4. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima agrarna skupnost sedež, kar je 
razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije. 
5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
5. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor je enak ali večji od 90 in manjši ali enak 100;
24 – okoljski faktor je enak ali večji od 70 in manjši od 90;
16 – okoljski faktor je enak ali večji od 50 in manjši od 70;
10 – okoljski faktor je enak ali večji od 30 in manjši od 50;
6 – okoljski faktor je enak ali večji od 10 in manjši od 30;
2 – okoljski faktor je manjši od 10.

3.3. Merila za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike – Sklop B

Merila
Enostavne 

naložbe
(Maks. št. točk)

Zahtevne 
naložbe

(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 50 40
Velikost podjetja glede na število delovnih mest 20 20
Število novo ustanovljenih delovnih mest 10 10
Razmerje med letnim prihodkom iz dejavnosti in višino naložbe 20 10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 30
Koeficient razvitosti občin 10 20
Stopnja gozdnatosti na ravni občin 10 10
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30
Okoljski faktor obremenitve okolja, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega 
vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme. 30 30

Skupaj 100 100
Vstopni prag točk 40 40

3.3.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. VELIKOST PODJETJA GLEDE NA ŠTEVILO DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katerega 
upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek o število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida 
za leto 2020 (AJPES).
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20 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
16 – upravičenec ima zaposlenih od 15 do vključno 20 oseb za polni delovni čas;
12 – upravičenec ima zaposlenih od 9 do vključno 14 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 4 do vključno 8 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlene do vključno 3 osebe za polni delovni čas;
2 – upravičenec ima zaposlene do vključno 2 osebi za polni delovni čas.
2. ŠTEVILO NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.
3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz dejavnosti (B) in višino naložbe (A). 
Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz dejavnosti/celotna višina naložbe brez DDV.
20 – količnik je enak ali večji od 3;
18 – količnik je enak ali večji od 2,5 in manjši od 3;
16 – količnik je enak ali večji od 2 in manjši od 2,5;
14 – količnik je enak ali večji od 1,5 in manjši od 2;
12 – količnik je enak ali večji od 1 in manjši od 1,5;
10 – količnik je enak ali večji od 0,8 in manjši od 1;
8 – količnik je enak ali večji od 0,5 in manjši od 0,8;
6 – količnik je enak ali večji od 0,3 in manjši od 0,5;
4 – količnik je enak ali večji od 0,1 in manjši od 0,3;
2 – količnik je manjši 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je razvidno iz vloge. 
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je 
razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
6. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor je enak ali večji od 90 in manjši ali enak 100;
24 – okoljski faktor je enak ali večji od 70 in manjši od 90;
16 – okoljski faktor je enak ali večji od 50 in manjši od 70;
10 – okoljski faktor je enak ali večji od 30 in manjši od 50;
6 – okoljski faktor je enak ali večji od 10 in manjši od 30;
2 – okoljski faktor je manjši od 10.

3.3.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. VELIKOST PODJETJA GLEDE NA ŠTEVILO DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 20)
Navodilo: upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, ki ga 
upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek o število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida 
za leto 2020 (AJPES). 
20 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
16 – upravičenec ima zaposlenih od 15 do vključno 20 oseb za polni delovni čas;
12 – upravičenec ima zaposlenih od 9 do vključno 14 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 4 do vključno 8 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlene do vključno 3 osebe za polni delovni čas;
2 – upravičenec ima zaposlenih do vključno 2 osebi za polni delovni čas.
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2. ŠTEVILO NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.

10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.

3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz dejavnosti (B) in višino naložbe (A). 
Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz dejavnosti/celotna višina naložbe brez DDV.

10 – količnik je enak ali večji od 3;
9 – količnik je enak ali večji od 2,5 in manjši od 3;
8 – količnik je enak ali večji od 2 in manjši od 2,5;
7 – količnik je enak ali večji od 1,5 in manjši od 2;
6 – količnik je enak ali večji od 1 in manjši od 1,5;
5 – količnik je enak ali večji od 0,8 in manjši od 1;
4 – količnik je enak ali večji od 0,5 in manjši od 0,8;
3 – količnik je enak ali večji od 0,3 in manjši od 0,5;
2 – količnik je enak ali večji od 0,1 in manjši od 0,3;
1 – količnik je manjši 0,1.

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)

4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je razvidno iz vloge. 
Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.

20 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.

5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima upravičenec sedež podjetja, kar je 
razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.

10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.

III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)

6. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije. 

30 – okoljski faktor je enak ali večji od 90 in manjši ali enak 100;
24 – okoljski faktor je enak ali večji od 70 in manjši od 90;
16 – okoljski faktor je enak ali večji od 50 in manjši od 70;
10 – okoljski faktor je enak ali večji od 30 in manjši od 50;
6 – okoljski faktor je enak ali večji od 10 in manjši od 30;
2 – okoljski faktor je manjši od 10.

3.4 Merila za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva – Sklop B

Merila
Enostavne 

naložbe
(Maks. št. točk)

Zahtevne 
naložbe

(Maks. št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30

Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe 30 30

2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 40 40

Koeficient razvitosti občin 20 20

Stopnja gozdnatosti na ravni občin 20 20

3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30

Okoljski faktor obremenitve okolja, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega 
vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme. 30 30

Skupaj 100 100

Vstopni prag točk 40 40
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3.4.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
1. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino 
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti/celotna višina 
naložbe brez DDV. Upošteva se letni prihodek skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.
30 – količnik je enak ali večji od 3;
27 – količnik je enak ali večji od 2,5 in manjši od 3;
24 – količnik je enak ali večji od 2 in manjši od 2,5;
21 – količnik je enak ali večji od 1,5 in manjši od 2;
18 – količnik je enak ali večji od 1 in manjši od 1,5;
15 – količnik je enak ali večji od 0,8 in manjši od 1;
12 – količnik je enak ali večji od 0,5 in manjši od 0,8;
9 – količnik je enak ali večji od 0,3 in manjši od 0,5;
6 – količnik je enak ali večji od 0,1 in manjši od 0,3;
3 – količnik je manjši 0,1.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima skupina proizvajalcev s področja gozdarstva sedež 
oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
20 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima skupina proizvajalcev  
s področja gozdarstva sedež oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne 
dokumentacije.
20 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
16 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
4. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.
30 – okoljski faktor je enak ali večji od 90 in manjši ali enak 100;
24 – okoljski faktor je enak ali večji od 70 in manjši od 90;
16 – okoljski faktor je enak ali večji od 50 in manjši od 70;
10 – okoljski faktor je enak ali večji od 30 in manjši od 50;
6 – okoljski faktor je enak ali večji od 10 in manjši od 30;
2 – okoljski faktor je manjši od 10.

3.4.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:
Maksimalno število točk  = 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
1. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ GOZDARSKE DEJAVNOSTI IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) 
(maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz gozdarske dejavnosti (B) in višino 
naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz gozdarske dejavnosti/celotna višina 
naložbe brez DDV. Upošteva se letni prihodek skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.
30 – količnik je enak ali večji od 3;
27 – količnik je enak ali večji od 2,5 in manjši od 3;
24 – količnik je enak ali večji od 2 in manjši od 2,5;
21 – količnik je enak ali večji od 1,5 in manjši od 2;
18 – količnik je enak ali večji od 1 in manjši od 1,5;
15 – količnik je enak ali večji od 0,8 in manjši od 1;
12 – količnik je enak ali večji od 0,5 in manjši od 0,8;
9 – količnik je enak ali večji od 0,3 in manjši od 0,5;
6 – količnik je enak ali večji od 0,1 in manjši od 0,3;
3 – količnik je manjši 0,1.
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II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri ima skupina proizvajalcev s področja gozdarstva sedež 
oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
20 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri ima skupina proizvajalcev  
s področja gozdarstva sedež oziroma naslov, kar je razvidno iz vloge. Stopnje so razvidne iz Priloge 3 razpisne 
dokumentacije.
20 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;
16 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.
III. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTLNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
4. OKOLJSKI FAKTOR – PRISPEVEK NALOŽBE K OHRANJANJU OKOLJA (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Upošteva se okoljski faktor obremenitve okolja, ki se ga izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika 
posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme v celotni naložbi. Pri izračunu okoljskega faktorja se upošteva 
metodologija Gozdarskega inštituta Slovenije, navedena v Prilogi 4 razpisne dokumentacije. 
30 – okoljski faktor je enak ali večji od 90 in manjši ali enak 100;
24 – okoljski faktor je enak ali večji od 70 in manjši od 90;
16 – okoljski faktor je enak ali večji od 50 in manjši od 70;
10 – okoljski faktor je enak ali večji od 30 in manjši od 50;
6 – okoljski faktor je enak ali večji od 10 in manjši od 30;
2 – okoljski faktor je manjši od 10.

6. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za 
katere so razpisana sredstva. Če na posameznem sklo-
pu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena 
sredstva proporcionalno razdelijo na preostali sklop iz 
istega javnega razpisa, na katerem zaprošena sredstva 
presegajo razpoložljiva sredstva.

7. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni 
na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. 
Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, 
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo 
vstopni prag 40 odstotkov najvišjega možnega števila 
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk, se 
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
sredstev za posamezni sklop javnega razpisa. Vloge, ki 
ne dosegajo minimalnega vstopnega praga ali ne izpol-
njujejo pogojev, se zavrnejo.

8. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-
britev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstav-
kom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis izberejo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik naložbe: 50 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 30 odstotkov;
– geografski vidik naložbe: 20 odstotkov.
9. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenje-
ne z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 
4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbe-
nih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) 
št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 
2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368, v zvezi 
z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju sa-
mem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske 
politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), se vloga 

VII. Obveznosti upravičenca
1. Obveznosti upravičenca so določene v 80., 81., 

103. in 106. členu Uredbe.
2. Če gre za upravičenca, ki je skupina proizvajal-

cev s področja gozdarstva ali skupina lastnikov gozdov, 
mora v skladu z drugo alinejo 5. točke prvega odstavka 
80. člena ter 4. točko prvega odstavka 81. člena voditi 
seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni skupna 
raba kolektivne naložbe po članih skupine proizvajalcev 
s področja gozdarstva ali skupine lastnikov gozdov, ob-
dobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe je določen v 
Prilogi 5 razpisne dokumentacije.

VIII. Finančne določbe: finančne določbe so opre-
deljene v 82. členu Uredbe.

IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev se izvaja 

v skladu z 91., 92. in 93. členom Uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo 

za posamezen sklop.
3. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v 

elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektron-
skim podpisom v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu. 
Priloge se predložijo kot skenogram.

4. Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega od-
stavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na 
naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravi-
čenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski 
sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblašče-
nec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim 
elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis v 
informacijski sistem ARSKTRP.

5. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen fizičnim osebam, razen 

samostojnim podjetnikom posameznikom, ter skupinam 
lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim v skladu z 
ZAgrS in

– sklop B, ki je namenjen pravnim osebam, samo-
stojnim podjetnikom posameznikom in skupinam pro-
izvajalcev s področja gozdarstva.
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na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev 
zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril 
pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako 
ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te operacije.

X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi 

enega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 80. in 
102. členom Uredbe.

2. Upravičenec mora izpolniti obveznost glede 
označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpo-
ri za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 
2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spre-
membi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi 
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9), ter Pra-
vilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18 in 191/20).

XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podat-
kov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 
107. členu Uredbe.

XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, kate-
rih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene 
na spletni strani ARSKTRP.

XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu s 108. členom 

Uredbe.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcio-

nira v skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe. 
Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je v Katalogu 
kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe.

3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru 
višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-3070/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o 
izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukre-
pa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter prede-
lavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Pro-
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 
14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20 
in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

2. javni razpis  
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe  

v infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva  

in gozdarstva  
Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih 

sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih 

sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev 
vodnega vira.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR.
Sredstva v višini 4.000.000 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP,  
V233012 Program razvoja podeželja 14-20 – EURI – EU.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
100 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti
Obdobje vlaganja vloge 
na javni razpis:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. oktobra 2021 do vključno 10. decembra 
2021 do 14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Obdobje upravičenosti je določeno v 99. členu Uredbe.
V skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe se lahko zadnji zahtevek za 
izplačilo sredstev vloži do 30. junija 2025.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, 
e-mail: aktrp@gov.si,
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

2. Namen podpore: namen podpore je določen v 
58. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec je določen v 59. členu 
Uredbe.

4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 61. in 

100. člena Uredbe, razen pogoja iz 9. in 19. točke pr-
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vega odstavka 100. člena Uredbe, drugega odstavka, 
tretjega odstavka, ter pogojev iz četrtega, petega in 
šestega odstavka 100. člena Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstav-
ka 100. člena in pete točke prvega odstavka 61. člena 
Uredbe se izkazuje:

– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki 
ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban-
čnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne 
konstrukcije,

– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega 
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in 
program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni 
zavod;

b) Izpolnjevanje pogoja iz 17. točke prvega odstav-
ka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Sklep o po-
trditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) oziroma investicijskega programa (IP)«.

c) Izpolnjevanje pogoja iz 25. točke prvega odstav-
ka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o 
začetku nastanka del«.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec izpolnjevati pogoje iz 94. in 101. člena Uredbe. V 
skladu s prvim odstavkom 101. člena Uredbe se šteje, 
da je finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upra-
vičenec zagotovljena sredstva v višini najmanj 40 od-
stotkov skupne priznane vrednosti naložbe.

3. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni 
dokumentaciji.

5. Upravičeni stroški in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 60., 95. in 

98. členu Uredbe.
2. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena 

Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune 
oziroma predračune.

3. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o kata-
logu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list 
RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Sezna-
mu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.

4. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstav-
ka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upraviče-
nec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako pov-
praševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga 
oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne 
zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile 
navedene v povpraševanju.

5. Neupravičeni stroški so določeni v 96. členu 
Uredbe.

6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v skla-

du z 62., 93. in 93.a členom Uredbe ter v dokumentu 
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki 
je dostopen na spletni strani programa razvoja pode-
želja: https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila- 
za-izbor-operacij_13.-sprememba.pdf in so podrobneje 
opredeljena v tem poglavju.

2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni 
prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki 
znaša 100 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje šte-
vilo točk, do porabe razpisanih sredstev.

3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenje-
vanje vlog se upošteva stanje ob oddaji elektronskega 
prijavnega obrazca oziroma načrtovano stanje ob za-
ključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podla-
gi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog 
ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo 
ni izbrano ali se zanj ne predloži prilog, dokazil oziroma 
so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi 
tega merila oceni z 0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog:
Št. MERILO Maksimalno 

število točk
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 45) 45
1.1. Velikost namakalnega območja

Upošteva se velikost namakalnega območja.
20

Namakalno območje je veliko od vključno 150 ha ali več. 20
Namakalno območje je veliko od vključno 75 do manj kot 150 ha. 15
Namakalno območje je veliko od vključno 10 do manj kot 75 ha. 10
Namakalno območje je manjše od 10 ha. 5

1.2. Delež podpisanih pogodb o uporabi namakalnega sistema oziroma soglasij za tehnološko 
posodobitev namakalnega sistema
Če gre za zasebni namakalni sistem se upošteva delež soglasij k tehnološki posodobitvi. Če 
gre za državni ali lokalni namakalni sistem se upošteva delež podpisanih pogodb o namakanju.

25

Delež je od vključno 80 odstotkov ali več. 25
Delež je večji od vključno 73 odstotkov do manj kot 80 odstotkov. 20
Delež je večji od vključno 65 odstotkov do manj kot 73 odstotkov. 15
Delež je večji od vključno 57 odstotkov do manj kot 65 odstotkov. 10
Delež je večji od vključno 50 odstotkov do manj kot 57 odstotkov. 5

2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 10
2.1. Koeficient razvitosti občine

Upošteva se koeficient razvitosti občin za leto 2021 iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
10

Koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manj. 10
Koeficient razvitosti občine je večji od vključno 0,8 in manjši od 1,00. 5
Koeficient razvitosti občine je od vključno 1,00 ali več. 1
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Št. MERILO Maksimalno 
število točk

3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH 45
3.1. Potencialni prihranek vode

Upošteva se potencialni prihranek vode, ki je razviden iz elaborata.
25

Potencialni prihranek vode bo od vključno 25 odstotkov ali več. 25
Potencialni prihranek vode bo od vključno 22 odstotkov do manj kot 25 odstotkov. 20
Potencialni prihranek vode bo od vključno 18 odstotkov do manj kot 22 odstotkov. 15
Potencialni prihranek vode bo večji od vključno 15 odstotkov do manj kot 18 odstotkov. 10

3.2. Potencialni prihranek energije
Upošteva se potencialni prihranek energije, ki je razviden iz elaborata.

20

Potencialni prihranek energije bo od vključno 25 odstotkov ali več. 20
Potencialni prihranek energije bo od vključno 20 odstotkov do manj kot 25 odstotkov. 15
Potencialni prihranek energije bo od vključno od 15 odstotkov do manj kot 20 odstotkov. 10
Potencialni prihranek energije bo večji od vključno 10 odstotkov do manj kot 15 odstotkov. 5

ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna ured-
ba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, 
str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne 
podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletišču 
agencije.

12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziro-
ma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.

2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 
109. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 01402-6/2021-2550-2 Ob-3079/21
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14, 56/15 in 65/20) in 10. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje 
in potrebe kopališča v Termah Gaja (Uradni list RS, 
št. 159/21) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za rabo termalne vode za 
ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine JAN-1/04

1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni 
razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode 
za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine JAN-1/04 
skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o 
koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za 
ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja (Uradni 
list RS, št. 159/21). Kot prijavitelj se lahko javnega raz-
pisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje 
razpisne pogoje za pridobitev koncesije.

2. V skladu s koncesijskim aktom javni razpis izve-
de Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog o izboru kon-
cesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne 
komisije. Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, 
imenuje minister, pristojen za vode.

3. Koncedent – Republika Slovenija, bo na javnem 
razpisu izbral koncesionarja za rabo termalne vode za 
ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine JAN-1/04 za 
obdobje 30 let.

4. Koncedent podeljuje koncesijo za rabo termal-
ne vode iz vrtine JAN-1/04 (ID-znak 369–178/8-0; ko-

8. Finančne določbe: finančne določbe so oprede-
ljene v 65. členu Uredbe.

9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za 

dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu 
Uredbe.

2. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-
britev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstav-
kom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik naložbe: 60 odstotkov,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih 

spremembah: 30 odstotkov, in
– geografski vidik naložbe: 10 odstotkov.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah‑

tevkov za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-

tevka za predplačilo so določeni v 63., 102. in 105. členu 
Uredbe.

2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 
so določeni v 102. členu Uredbe, razen pogoja iz 8. toč-
ke šestega odstavka, in 10. točke šestega odstavka in 
dvanajstega odstavka 102. člena Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstav-
ka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o 
neizterljivosti DDV«;

b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstav-
ka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo 
»Izjava o izbiri izvajalca v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju«.

3. Prilogi iz prejšnje točke sta določeni v razpisni 
dokumentaciji.

10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev

1. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev so določene v 64. in 106. členu Uredbe.

2. Poročilo o uresničevanju obveznosti je določeno 
v 103. členu Uredbe. Poročilo o izpolnjevanju ciljev je 
opredeljeno v 5. točki priloge 7 Uredbe.

11. Javna objava podatkov o upravičencih in var‑
stvo osebnih podatkov

1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli 
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.

2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1618
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ordinate X: 147328,67, Y: 567653,18, Ztal: 254,85). 
Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena 
letna količina rabe termalne vode iz vrtine JAN-1/04, 
je 220.752 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok 
termalne vode iz vrtine JAN-1/04 je 7,0 l/s. Koncesija 
se podeli za rabo termalne vode za ogrevanje s klasifi-
kacijsko številko 4.2.1 in za potrebe dejavnosti bazen-
skega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2 v skladu 
s Pravilnikom o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in 
naplavin (Uradni list RS, št. 24/15).

5. Prijave morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer 
najkasneje do 8. 11. 2021 do 15. ure. Prijavo je mogoče 
oddati osebno, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro v vlo-
žišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 
Ljubljana ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 
8. 11. 2021.

6. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je pravna ali fizična oseba, registrirana za 

opravljanje dejavnosti ogrevanja in kopališke dejavno-
sti. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, 
podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« 
in dokazilo v skladu s točko 7. d);

b) da ima poravnave davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami. 
Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, 
podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« 
in dokazilo v skladu s točko 7. d);

c) da proti njemu ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek. Prijavitelj za 
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v 
skladu s točko 7. d);

d) da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja pre-
dloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 
»Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7. d);

e) da mu v zadnjih petih letih pred objavo javnega 
razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, 
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala iz-
vršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu 
je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z 
izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva. Prijavitelj 
za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in 
žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo 
v skladu s točko 7. d).

7. Prijava se šteje za popolno, če vsebuje naslednje 
dokumente:

a) Izpolnjen obrazec »Ovojnica« nalepljen na zu-
nanjo stran pisemske ovojnice, v kateri je prijava – 
Obrazec 1. Obrazec 1 mora biti v celoti izpolnjen na 
za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo stran 
pisemske ovojnice.

b) Izpolnjen obrazec »Prijava na javni razpis« – 
Obrazec 2. Obrazec 2 mora biti v celoti izpolnjen in pod-
pisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca 
prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo 
tudi pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega 
zastopnika) ter žigosan.

c) Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izpolnje-
vanje prednostnih meril« – Obrazec 3.

d) Izpolnjena, podpisana in žigosana »Lastna izja-
va« – Obrazec 4 s predloženimi dokazili:

– dokazilo, da je prijavitelj registriran za opravljanje 
dejavnosti ogrevanja in kopališke dejavnosti (v primeru, 
da prijavitelj dokazila ne bo priložil, bo ministrstvo za 
okolje in prostor vpogledalo v javne evidence),

– dokazilo, da ima prijavitelj poravnave vse davke, 
prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s konce-

sijskimi dajatvami (dokazilo ne sme biti starejše več kot 
5 dni, šteto od dneva oddaje prijave),

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,

– dokazilo, da prijavitelj ni prenehal poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

– dokazilo, da prijavitelju v zadnjih petih letih pred 
objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za 
kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem prijavi-
telja, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna 
odločba, s katero je bilo prijavitelju prepovedano oprav-
ljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in 
je ta postala izvršljiva.

e) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 5 – »Po-
oblastilo«.

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško ali la-
stnoročno z neizbrisljivim pisalom. Zaželeno je, da so vsi 
dokumenti prijave zloženi po zgoraj navedenem vrstnem 
redu. Vse listine, ki jih predloži prijavitelj, morajo biti v 
slovenskem jeziku (če listine niso v slovenskem jeziku, 
se predložijo uradni prevodi teh listin v slovenski jezik). 
Neprevedenih listin koncedent ne bo upošteval. Vsak 
lahko vloži le eno prijavo.

8. Vse prispele prijave bo pregledala strokovna 
komisija. Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele 
po roku, določenem za prejem prijav) in nepravilno 
predložene prijave bodo v skladu z Zakonom o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – 
ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP) s sklepom zavržene. 
Formalno nepopolna prijava je prijava, ki je nepopolna v 
delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. 
Strokovna komisija bo prijavitelja, ki bo predložil formal-
no nepopolno prijavo, pozvala k dopolnitvi prijave. Če 
prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava 
v skladu z ZUP s sklepom zavrže. Če je formalna po-
manjkljivost prijave nebistvena, prijava ni formalno ne-
popolna. Po roku za predložitev prijave, dopolnitev le-te 
ni dopustna v delih, ki vplivajo na njeno razvrstitev glede 
na merila. Strokovna komisija ima pravico od prijavitelja 
zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov, predlo-
ženih v prijavi in v primeru dvoma preveriti pristnost pre-
dloženih dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih 
podatkov. Strokovna komisija lahko pojasnila prijav, listi-
ne za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila 
za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zah-
teva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu 
prijav). V tem primeru bo strokovna komisija prijavitelja 
pozvala, naj v določenem roku strokovni komisiji dostavi 
vse zahtevane listine ali pojasnila za dokazovanje iz-
polnjevanja pogojev. Če bo pozvani dostavil pojasnila, 
listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahte-
vami strokovne komisije, bo prijava zavrnjena. Prijava, 
ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom stro-
kovne komisije za dopolnitev, se bo s sklepom zavrgla. 
Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko 
predložene v fotokopiji. Listine morajo odražati stanje 
na dan oddaje prijave, razen kjer je izrecno zahtevana 
listina za določeno obdobje oziroma listina določene 
veljavnosti. Sprememba prijave po roku za predložitev 
prijav ni možna. Prijavitelji bodo morali prijave dopolniti 
ali predložiti zahtevana pojasnila v roku, ki ga bo določila 
strokovna komisija glede na vrsto zahtevanega doku-
menta. V primeru enakega skupnega števila dodeljenih 
točk na podlagi meril za ocenjevanje prijav (ocene prijav 
se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo koncedent 
izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri merilu 
št. 1 (točka 9 razpisne dokumentacije). Če tudi to ne bo 
mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, katerega prijava je 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0995
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prej prispela na naslov Ministrstva za okolje in prostor 
(šteje datum, ura in minuta prispetja prijave, napisana 
s strani vložišča na zunanji strani pisemske ovojnice, v 
kateri je prijava). Če se prijava pošlje priporočeno po po-
šti, se za dan prejetja prijave, šteje dan oddaje na pošto. 
V primeru neuspešnega postopka podelitve koncesije 
se javni razpis ponovi. Pravočasne, pravilne in popolne 
prijave bo strokovna komisija vsebinsko obravnavala in 
preverila, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev 
koncesije. O opravljenem vsebinskem pregledu bo stro-
kovna komisija pripravila poročilo.

9. V primeru, da bo koncedent prejel več prijav, bo 
neposredno pred izdajo odločbe o izboru koncesionarja 
prijavitelje povabil, da se udeležijo ustne obravnave, na 
kateri bodo seznanjeni s potekom postopka in njihovim 
uspehom v postopku (poročilom) ter da se jim bo določil 
rok, ki ne bo daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. 
Če v tem roku pripombe ne bodo podane, se bo štelo, 
da prijavitelji nimajo pripomb. Prijavitelji bodo na ustno 
obravnavo povabljeni predvidoma v roku 60 dni od jav-
nega odpiranja prijav.

10. O izboru koncesionarja odloči Vlada Republike 
Slovenije z upravno odločbo. Izbran prijavitelj bo po 
dokončnosti odločbe o izboru pozvan k podpisu kon-
cesijske pogodbe. Odločba o izboru koncesionarja se 
odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride 
do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na 
strani koncesionarja. Koncesijska pogodba začne veljati 
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

11. Razpisna dokumentacija in merila za izbor kon-
cesionarja sta objavljena na spletni strani Ministrstva za 
okolje in prostor, zainteresirani prijavitelji pa ju lahko v 
času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v vložišču Mini-
strstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

12. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji gle-
de javnega razpisa za podelitev koncesije je Aleš Jeraj, 
Ministrstvo za okolje in prostor. Vsa morebitna vpra-
šanja v zvezi s tem javnim razpisom lahko potencialni 
prijavitelji posredujejo pisno po elektronski pošti ales.
jeraj@gov.si.

13. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 10. 11. 
2021 ob 13.30, na lokaciji Ministrstva za okolje in pro-
stor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 300 v 
III. nadstropju.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 3021-5/2021-SRRS-1 Ob-3085/21
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju 

Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Urad-
ni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), 

Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova ku-
pnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvene-
ga akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis 
SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih pogojev poslo-
vanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in 
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega 
in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 
27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), 
Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni 
list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koefi-
cienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe Ko-
misije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, 
št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z 
Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 
o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom 
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z 
dne 29. 7. 2021, str. 39) (v nadaljevanju Uredba o sku-
pinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list 
EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spreme-
njena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 
z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v 
zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi 
prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15) 
(v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske izjeme), 
Uredbe Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. 12. 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških 
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (UL L, št. 369 z dne 24. 12. 
2014, str. 37), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o 
spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 
in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove upo-
rabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z 
dne 9. 12. 2020, str. 15) (v nadaljevanju Ribiška uredba 
za skupinske izjeme) objavlja

drugi javni razpis
 za pred-financiranje projektov neprofitnih  

in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 4.806.192,00 EUR, ki se 

deli kot sledi v nadaljevanju

Znesek
v EUR

Iz postavke 
za leto Oblika sredstev Vir sredstev

2.806.192,00 2021 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno 
razvojni sklad

2.000.000,00 2021 Posojilo Namensko premoženje
iz sredstev kupnin za ANS

Slovenski regionalno 
razvojni sklad
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V okviru javnega razpisa Sklad razpisuje 
2.000.000,00 EUR posojil za vlagatelje iz narodnostno 
mešanih območij z madžarsko in italijansko narodno 
manjšino (v nadaljevanju: ANS), ki se nadalje delijo kot 
sledi:

– 1.400.000,00 EUR posojil za vlagatelje iz narod-
nostno mešanih območij z madžarsko narodno manj-
šino,

– 600.000,00 EUR posojil za vlagatelje iz narod-
nostno mešanih območij z italijansko narodno manjšino.

Vlagateljem, ki se nahajajo v območjih ANS, se 
sredstva prvenstveno dodeljujejo iz razpisanih sredstev 
za to območje, v primeru porabe le-teh, pa iz sredstev 
namenskega premoženja Sklada, v kolikor so še na 
razpolago.

Vlagatelji, ki kandidirajo za sredstva ANS, to opre-
delijo pri opisu projekta v planu likvidnosti.

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z 

odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi, na 
območju Republike Slovenije ter avtohtonih narodnih 
skupnosti, ki zasleduje cilj

– premostitveno financiranje za projekte, ki so odo-
breni po razpisih za evropska in/ali nacionalna sredstva, 
ki ustreza naslednjemu ukrepu:

– Premostitveno financiranje razvojnih projektov 
neprofitnih organizacij,

– Premostitveno financiranje razvojnih projektov 
profitnih organizacij.

1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlaga-
telja

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija 
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, 
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja 
so sledeča:

– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vla-
gatelja glede oddaje vloge,

– seznam prilog,
– predlogo plana likvidnosti,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja,
– navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne 

pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. 
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 
celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja 
glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno od-
govornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko 
Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem 
razpisnih pogojev.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofi-
nanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad 
odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan 
vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne 
pogodbe.

2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in 

prijavljeni projekt.

3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov 
za leto 2020, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor 
finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vla-
gatelj priložiti k vlogi. Ne glede na predhodne navedbe, 
mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze 
najmanj za prvo polletje tekočega leta.

4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma 
enkrat.

5. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fi-
zična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, 
določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, 
najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne iz 
sistema Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam 
pridobiti pri ponudniku sistema Ebonitete.si.

6. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna 
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni 
konstrukciji.

7. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih 
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in dru-
gih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ 
(v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj prav-
ni subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse 
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta 
namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne upra-
ve RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila 
vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.

8. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Skla-
da, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.

9. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, 
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sred-
stev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil 
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni 
upravičen do spodbude.

10. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po pro-
gramu PF ne sme presegati 250.000,00 EUR.

11. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Skla-
da ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega 
premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na 
dan 31. 12. 2020.

12. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evrop-
skih in slovenskih javnih sredstev.

13. Vlagatelj, ki ni pravna oseba, organizirana kot 
gospodarska družba, fizična oseba, ki na trgu oprav-
lja pridobitno dejavnost, in zadruga, mora imeti delež 
dolgov v financiranju na dan 31. 12. 2020 manjši od 
100,00 %.

14. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne po-
ravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku 
finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, po-
stopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi 
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili 
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v 
stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – 
odl. US, 63/16 – ZD-C,  54/18 – odl. US, 69/19 – odl. 
US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).

15. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen 
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem po-
slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju.

16. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko 
podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v 
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težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v 
težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Uredba o skupin-
skih izjemah ali Kmetijska uredba za skupinske izjeme 
ali Ribiška uredba za skupinske izjeme, (2) v postopku 
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to 
pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma 
je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju 
navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi.

17. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega 
projekta.

18. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in teh-
nično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko 
zakonodajo.

2.2 Pogoji po podprogramu PF1.2 – Projekti nepro-
fitnih organizacij – izven pravil državnih pomoči

2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2
Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in na-

men delovanja, organizirani kot
– javni zavod,
– zavod,
– zavod v zasebni lasti,
– javni raziskovalni zavod,
– skupnost zavodov,
– zbornica,
– gospodarska zbornica,
– javni sklad,
– sklad,
– društvo, zveza društev,
– ustanova.
Ostale organizacije, organizirane kot
– dobrodelna organizacija,
– nevladna organizacija,
– študentska organizacija,
– narodnostna skupnost,
– javna agencija,
– sindikati.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 

2019.
Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacio-

nalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno od-
ločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, 
v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogra-
mu PF1.2

– Mikro
– Mala
– Srednja
– Velika
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 

določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vla-
gatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati 
podatke glede na status podjetja (neodvisno, poveza-
no, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh 
podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, 
ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z 
upoštevanjem določil navedene priloge.

Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporablja-
jo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupin-
ske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti 
podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja 
(neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko 
obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe 
se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških 
deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navede-
ne priloge.

Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Ribiške uredbe za skupinske izjeme. 

Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upošte-
vati podatke glede na status podjetja (neodvisno, pove-
zano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh 
podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, 
ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z 
upoštevanjem določil navedene priloge.

2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF1.2
Vse dejavnosti po SKD, razen
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega pli-

na,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in 

drugih kemičnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne de-

javnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavaroval-

ništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in po-

kojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavaroval-

niške storitve,
– 84 Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost 

obvezne socialne varnosti,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim 

osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za 

lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane 

dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti.

2.2.4 Upravičeno območje projektov oziroma vlaga-
teljev po podprogramu PF1.2

– Celotno območje Republike Slovenije
– V primeru vlagateljev iz območij ANS so upravi-

čena območja naslednja:
– na narodnostno mešanih območjih z madžar-

sko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in 

Žitkovci/ Zsitkóc,
– v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ 

Kapornak,
– v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ 

Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, 
Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,

– v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, 
Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ 
Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dol-
govaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ 
Lendahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, 
Gornji Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völ-
gyifalu, Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišov-
ci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyet-
ryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót

– in v občini Šalovci: Domanjševci/ Domon-
kosfa.
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– na narodnostno mešanih območjih z italijansko 
narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma 
krajevnih skupnostih:

– v občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, 
Jagodje,

– v občini Koper: Ankaran/ Ancarano, Barizo-
ni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, 
Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Ko-
lomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ 
Prade, Premančan, Škofije/ Val-marin, Šalara/ Salara, 
Škocjan/ San Canziano,

– in v občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Porto-
rož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ 
Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Drago-
nja.

2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF1.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.2.6 Stroški po podprogramu PF1.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 

vključno 80,00 % upravičenih stroškov projekta v obli-
ki odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih 
sredstev.

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Na-
vodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji 
e-Rsklad.

2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upraviče-
nih stroškov po podprogramu PF1.2

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, 
najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 
6.250 EUR.

2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu PF1.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomo-

či + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri 

se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera nega-

tivna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. 

Glavnica posojila se vrne v enkratnem znesku.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Vlagatelj posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem 

prejemu evropskih in/ali nacionalnih sredstev za prijavlje-
ni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje 
v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor 
se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka 
ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkas-
neje tri leta po podpisu pogodbe.

2.2.9 Cilji projekta po podprogramu PF1.2
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Premostitveno financiranje razvojnih pro-

jektov neprofitnih organizacij
– Izvedba projekta.

2.3 Pogoji po podprogramu PF3.2 – Projekti v gospo-
darstvu – izven pravil državnih pomoči

2.3.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF3.2
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih 

družbah, registrirani kot
– pravna oseba:

– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba,
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba,
– komanditna delniška družba,
– evropska delniška družba,
– gospodarsko interesno združenje,
– evropsko gospodarsko interesno združenje,

– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pri-
dobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, 
registrirani kot

– zadruga,
– zadružna zveza.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 

2019.
Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacio-

nalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno od-
ločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, 
v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

2.3.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogra-
mu PF3.2

– Mikro
– Mala
– Srednja
– Velika
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo do-

ločbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji 
morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke 
glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partner-
sko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za 
povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana 
prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem do-
ločil navedene priloge.

Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske iz-
jeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja 
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, 
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema 
teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podje-
tja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z 
upoštevanjem določil navedene priloge.

Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Ribiške uredbe za skupinske izjeme. 
Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upošte-
vati podatke glede na status podjetja (neodvisno, pove-
zano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh 
podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki 
so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upo-
števanjem določil navedene priloge.

2.3.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF3.2
Vse dejavnosti po SKD, razen
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in 

drugih kemičnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejav-

nosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavaroval-

ništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in po-

kojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavaroval-

niške storitve,
– 84 Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost 

obvezne socialne varnosti,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim 

osebjem,
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– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za la-
stno rabo,

– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane 

dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti.

2.3.4 Upravičeno območje projektov oziroma vlaga-
teljev po podprogramu PF3.2

– Celotno območje Republike Slovenije
– V primeru vlagateljev iz območij ANS so upraviče-

na območja naslednja:
– na narodnostno mešanih območjih z madžarsko 

narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in 

Žitkovci/ Zsitkóc,
– v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ 

Kapornak,
– v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szen-

tlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prose-
njakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,

– v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, 
Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ 
Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgo-
vaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lenda-
hegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji 
Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, 
Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Pe-
tesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, 
Kapca/ Kapca, Kot/ Kót

– in v občini Šalovci: Domanjševci/ Domon-
kosfa.

– na narodnostno mešanih območjih z italijansko 
narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma 
krajevnih skupnostih:

– v občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, 
Jagodje,

– v občini Koper: Ankaran/ Ancarano, Barizo-
ni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, 
Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Ko-
lomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ 
Prade, Premančan, Škofije/ Val-marin, Šalara/ Salara, 
Škocjan/ San Canziano,

– in v občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Porto-
rož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ 
Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Drago-
nja.

2.3.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF3.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.3.6 Stroški po podprogramu PF3.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 

vključno 80,00 % upravičenih stroškov projekta v obli-
ki odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih 
sredstev.

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Na-
vodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji 
e-Rsklad.

2.3.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upraviče-
nih stroškov po podprogramu PF3.2

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR 
in najvišja 150.000 EUR. Za vlagatelje z bonitetno oceno 
enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja 
neto dolg na EBITDA največ 5,00 (po bilančnih podat-
kih na 31. 12. 2020), je najvišja zaprošena vrednost 
250.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 
6.250 EUR.

2.3.8 Posojilni pogoji po podprogramu PF3.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomo-

či + pribitek 1,00 % letno.

– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri 
se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.

– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera ne-
gativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.

– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. 
Glavnica posojila se vrne v enkratnem znesku.

– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Vlagatelj posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem 

prejemu evropskih in/ali nacionalnih sredstev za prijavlje-
ni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje 
v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor 
se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka 
ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkas-
neje tri leta po podpisu pogodbe.

2.3.9 Cilji projekta po podprogramu PF3.2
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Premostitveno financiranje razvojnih pro-

jektov profitnih organizacij
– Izvedba projekta.

2.4 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlaga-

teljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada (v 
nadaljevanju ocena) v skladu s kriteriji, kot so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo Sklad pri pregledu 
ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do 
Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predlo-
žitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.

2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zava-
rovanje posojila po presoji Sklada.

3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati 
obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. Me-
nica je obvezna za vse vlagatelje, za primere dodatnega 
zavarovanja posojila na poziv Sklada pa so možne oblike 
zavarovanja navedene v razpisni dokumentaciji.

4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahte-
vana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zava-
rovanja, ki so objavljena v aplikaciji e-Rsklad.

5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, 
ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stro-
ške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi 
z zavarovanjem.

2.5 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odo-

britvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega 

zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora 
biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogod-
be ni pri predstavniku Sklada.

3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, gle-
de na obliko zavarovanja:

– notarskega zapisa s klavzulo neposredne iz-
vršljivosti

– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju 
denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na ne-
premičninah

– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju 
denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pra-
vice na premičninah.

4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma iz-
daje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlo-
gu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja 
ta rok tudi podaljša.

5. V kolikor je vlagatelj zavezan pridobiti soglasje 
Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, 
skladno z veljavno Uredbo o pogojih in postopkih za-
dolževanja pravnih oseb in 87. člena Zakona o javnih 
financah, mora pred sklepanjem pogodbe posredovati 
pridobljeno soglasje.

6. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k 
pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bre-
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menijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, 
so opredeljeni v izseku iz Tarifnega pravilnika o nadome-
stilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni 
strani Sklada.

7. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobri-
tvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določe-
nem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil 
od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.

2.6 Pogoji črpanja
1. V kolikor mora vlagatelj pridobiti soglasje k za-

dolžitvi, mora biti črpanje sredstev izvedeno v letu, za 
katerega je bilo dano soglasje.

2. Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva 
sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s 
pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.

3. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za 
črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki 
ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih dni pred 
predvidenim črpanjem.

4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogo-
vorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upošte-
valo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.

2.7 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odo-

britvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta 
po javnem razpisu je do 31. 12. 2024.

2. Za zaključek projekta se šteje črpanje evropskih 
in/ali nacionalnih sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let 
po podpisu pogodbe.

3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku pro-
jekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.

4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih 
oziroma učinkih projekta, kar je podrobneje opredeljeno 
v pogodbi.

3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca 

(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s 
prijavljenim projektom in mora vsebovati:

– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni 
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpi-
sano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava 
vlagatelja,

– poslovno dokumentacijo:
– likvidnostni plan, ki mora biti izpolnjen na predlo-

gi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca,
– mnenje italijanske oziroma madžarske narodne 

skupnosti o projektu z utemeljitvijo v primeru vlagateljev 
iz območij ANS,

– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so 
odvisne od prijavljenega projekta,

– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso 
obvezne, v kolikor so priložene, se zanje lahko pridobi 
točke.

3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblašče-

na oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano poob-
lastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del 
elektronskega prijavnega obrazca.

2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije "e- Rsklad", 
na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim 
rokom za oddajo vloge.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času 
uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 
01/836-19-53.

3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega 

roka, in sicer od 25. 10. 2021 do 31. 12. 2021 oziroma 
do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma 
po razpisnem roku.

4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, 

po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpis-

ne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodat-

no razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove 
na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijav-
ljenega projekta.

3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za 

obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo 
imenuje direktor Sklada.

2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji 
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja jav-
nega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada 
k sodelovanju povabi Komisija.

3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge

1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Ko-
misija, ki ugotavlja popolnost vloge.

2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni 
dan po izteku roka za oddajo vlog.

3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem 
redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko gle-
de na datum dospelosti, do porabe sredstev.

4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog

1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkas-
neje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za 
dopolnitev vloge.

2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolni-
tev vloge po pošti z osebno vročitvijo.

3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega z dnem, 
ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne pre-
vzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vročitev za 
opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu z veljavnim 
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporo-

čeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni 
od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.

2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na se-
znam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje 
dopolnitev.

3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno 
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.

7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede 

popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustre-

zno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno do-
kumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.

3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali 
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemelje-
na zavrne.

4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjeval-
cev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in 
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvr-
stitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi 
sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število 
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točk. Vloge vlagatelje iz območij ANS se razvrsti sprva 
v okviru razpisanih sredstev za ta namen, kasneje pa v 
okviru preostalih sredstev po javnem razpisu.

6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število 
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri če-
mer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali 
več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo 
imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti 
občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad 
na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti 
zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo 
po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev 
v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sred-
stev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, 
da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje 
finančne konstrukcije projekta.

4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o 

ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju 

osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od 
odpiranja vlog.

3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zo-
per izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, do-
voljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 
30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno 
pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana 
ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in 
kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet 
presoje s strani vlagatelja.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 341-01/2021-2 Ob-3041/21
Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 
Komen (Uradni list RS, št. 79/11), Odloka o proračunu 
Občine Komen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19) 
in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Občina Ko-
men objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v Občini Komen 2021
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ak-

tivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma 
izvajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje 
ukrepe:

a) biomeliorativne ukrepe: ohranjanje in vzdrževa-
nje gozdnih jas, grmišč, logov; izdelava in vzdrževanje 
robov, pasišč in remiz; nakup sadja ter zaščita avtohtonih 
in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih 
vrst; postavitev in vzdrževanje gnezdnic in umetnih dupel,

b) biotehnične ukrepe: obdelovanje krmnih in pre-
delovalnih njiv,

c) ostale ukrepe: nabava preventivnih zaščitnih 
sredstev za preprečevanje škode od divjadi; izobraže-
vanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do goz-
dnih živali ter o gozdnem bontonu; drugi ukrepi varstva 
okolja in narave.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko 
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, progra-
mi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lo-
vstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali 
ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v 
Občini Komen,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve v državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka soraz-
mernemu delu vplačane koncesijske dajatve. V primeru, 
da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev propor-
cionalno porazdeli med izbrane vlagatelje.

4. Znesek in rok porabe dodeljenih sredstev: zne-
sek sredstev je 2.151,18 EUR. Dodeljena sredstva za 
tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– povabilo k oddaji vloge,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:

– prijava na razpis
– izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
– izvedeni ukrepi gospodarjenja z divjadjo
– vzorec pogodbe.

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Rok za predložitev vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati v roku 18 dni od dne-

va objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, ki bodo 

do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, osebno 
oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po 
pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 
6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti do-
stavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora 
biti označeno: »Ne odpiraj – Javni razpis: Sofinanciranje 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2021«, na hrbtni 
strani ovojnice pa mora biti naveden naziv vlagatelja.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 162 / 8. 10. 2021 / Stran 2125 

7. Pregled in obravnava vlog: komisija, imenova-
na s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala 
določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene 
ovojnice, ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog 
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene 
pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge se vlagatelja 
pozove na dopolnitev. Vloge, ki v postavljenem roku 
ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Ko-
misija bo opravila pregled prispelih vlog. Po preveritvi 
izpolnjevanja razpisnih pogojev in opremljenosti vlog 
z zahtevanimi dokazili, bo pripravila predlog razdelitve 
razpisanih sredstev.

8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Zavržene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnov-

nih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa 
in razpisne dokumentacije,

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je do-
ločen v 6. točki tega besedila razpisa,

– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vlo-
ge (nepopolne vloge).

Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih 
sredstev. Skupaj s sklepom bodo prejeli pogodbo. Če 
pogodba ni podpisana v roku 8 dni od prejetja, niti ni 
v tem roku vložena pritožba zoper sklep o višini odo-
brenih sredstev, se šteje, da je vloga za pridobitev 
sredstev umaknjena.

9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna od dneva 

objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen, dosegljiva je tudi preko spletne 
strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi).

Dodatne informacije posreduje Boštjan Franče-
škin, tel. 05/731-04-53, e-pošta: bostjan.franceskin@
komen.si, v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 330-32/2021-1 Ob-3042/21

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov društev s področja kmetijstva in podeželja 
v Občini Komen (Uradni list RS, št. 40/15), Odloka o 
proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 82/19) in 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Občina Komen objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 

kmetijstva in podeželja v Občini Komen  
za leto 2021

1. Naziv: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje letnega programa oziroma projektov 
društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeše-
vanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja pode-
želja v Občini Komen za leto 2021.

3. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men na postavki 110202 »Delovanje in izobraževanje 
društev« v znesku 2.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2021.

4. Upravičenci do finančnih sredstev
Upravičenci so:
– imajo sedež in področje delovanja na območju 

Občine Komen oziroma imajo sedež izven občine, imajo 
pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Komen,

– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 
imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja 
opredeljeno v ustanovitvenem aktu ter

– izpolnjujejo splošne pogoje sofinanciranja.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo upravičenci, ki iz-

polnjujejo naslednje pogoje:
– imajo urejeno evidenco o registriranih članih,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja več 

kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo do Občine Komen poravnane vse obvezno-

sti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna 
v preteklem letu.

6. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški:
– predstavitve in promocije dejavnosti društva ter 

območja delovanja,
– organizacije prireditve ali predstavitev na priredi-

tvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedbe in/ali sodelovanja na različnih aktivnostih 

kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– materialni stroški, ki so vezani na izvedbo progra-

ma upravičenca.
Sredstva se ne dodeli za stroške dela oziroma stro-

ške plač prijaviteljev ter stroške vlaganj v nakup oziroma 
vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj 
v lasti, najemu ali upravljanju.

7. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov
Merila so naslednja:

Zap. št. Merila Vrednost točke
1 IZOBRAŽEVANJE

Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, 
seminarjev ipd. na območju Občine Komen

15 točk/aktivnost

Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, 
seminarjev ipd. izven območja Občine Komen

10 točk/aktivnost

Organizacija strokovne ekskurzije 5 točk/aktivnost
2 PREDSTAVITVENE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Promocijski material, ne glede na število izvodov: zloženka, katalog, 
vrečke, spletna stran, letaki, zgibanke, razglednice, predstavitev v 
časopisu (plačljive) ipd.

15 točk/posamezno promocijo
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Zap. št. Merila Vrednost točke
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih 
aktivnostih

10 točk/posamezno aktivnost

3 PRIREDITVE
Organizacija samostojne prireditve v Občini Komen 30 točk/prireditev
So-organizacija prireditve 20 točk/prireditev
Izvedba oziroma sodelovanje pri različnih aktivnostih, prireditvah: 
izvedba prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja, degustacij ipd., 
oziroma sodelovanje na mednarodni ravni (MR), na državni ravni 
(DR), na regijski ravni (RR) in lokalni ravni (LR)

15 točk/prireditev oziroma aktivnost

4 Delovanje društev s sedežem v Občini Komen 20 točk

9. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem 

obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so 
navedene na obrazcu.

Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave v Uradnem 
listu RS. Rok prične teči naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka, 
navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v 
sprejemni pisarni občine ali oddane po pošti priporoče-
no na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. 
Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v za-
pečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: 
»Ne odpiraj – Javni razpis: Sofinanciranje programov 
društev s področja kmetijstva in podeželja 2021«, na 
hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen naziv in na-
slov sedeža društva.

Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev za tekoče leto. Višina sofinancira-
nja posameznega programa oziroma projekta je odvisna 
od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

8. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
K izpolnjeni vlogi na javni razpis (Obrazec prijave 

na javni razpis za leto 2021 z vsemi zahtevanimi podatki 
v obrazcu), je potrebno priložiti naslednje priloge:

– fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,
– dokazila o vključenosti fizičnih oseb z območja 

Občine Komen (seznam članov) ter
– fotokopijo statuta društva ali drugega ustanovi-

tvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost, ki je 
predmet javnega razpisa (v kolikor ste se na javni razpis 
prijavili že v preteklem letu in se statut ali drugi ustano-
vitveni akt ni spremenil, te priloge ni potrebno ponovno 
prilagati, vendar na to v vlogi opozorite).

10. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri 

svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. 
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnje-
ne in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v 
vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno 
vloženih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo ne-
odprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, 
se vlagatelja pozove na dopolnitev. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene. Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih 
vlog bo komisija pripravila predlog razdelitve sredstev. 
O dodelitvi sredstev bo odločal direktor občinske upra-
ve s sklepom.

Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni po 
prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa po-
godb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe 
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 

O pritožbi odloča župan in njegova odločitev je dokonč-
na. Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe, s 
katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja 
dodeljenih sredstev.

11. Dodatne informacije: obrazec za prijavo na 
javni razpis je dostopen od dneva objave razpisa v 
sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 
Komen, dosegljiv je tudi preko spletne strani Občine 
Komen www.komen.si (rubrika »razpisi«). Dodatne 
informacije posreduje Boštjan Frančeškin, tel. 05/731-
04-53, e-pošta: bostjan.franceskin@komen.si, v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 1223-3/2021-7 Ob-3043/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja 
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
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javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov  

v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024:  
Socialno varstvo in varovanje zdravja –  

Ljubljana – zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega razpisa 

je sofinanciranje projektov in/ali programov (v nadaljnjem 
besedilu: programov) nevladnih organizacij in javnih za-
vodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov 
Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ter 
vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, 
in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi 
kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore 
pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske si-
tuacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno 
preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebina-
mi, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma katerih 
financiranje ureja veljavna zakonodaja.

II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so programi socialnega 

varstva s področij od točke A.1. do točke A.13. in pro-
grami varovanja zdravja s področij od točke B.1. do 
točke B.6., ki so v skladu z namenom in ciljem javnega 
razpisa.

A. Programi socialnega varstva z naslednjih raz-
pisnih področij:

A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se sre-
čujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posle-
dicami ter za brezdomne:

A.1.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo na-
mestitve za brezdomne (namestitvena podpora, zave-
tišče)

A.1.2. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki 
se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi 
posledicami ter za brezdomne

A.2. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nudijo 
oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v do-
mačem bivalnem okolju

A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi motenj hranjenja

A.4. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedovoljenimi 
drogami:

A.4.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo na-
mestitve za brezdomne uživalce nedovoljenih drog (za-
vetišče)

A.4.2. Socialnovarstveni programi, ki uživalkam ne-
dovoljenih drog, ki so žrtve nasilja, nudijo možnost varne 
namestitve (varna hiša)

A.4.3. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, s 
težavami zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedo-
voljenimi drogami

A.5. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z alkoholom

A.6. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodob-
nimi elektronskimi tehnologijami in spletom

A.7. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različ-
nimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnej-
še življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje 
v skupnost

A.8. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in 
otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje, 
opolnomočenje in zagovorništvo

A.9. Socialnovarstveni programi za povzročitelje 
nasilja

A.10. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s teža-
vami v duševnem zdravju nudijo podporo in omogočajo 
njihovo aktivno vključevanje v skupnost

A.11. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mla-
dostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševa-
nju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno 
vključenost

A.12. Socialnovarstveni programi za pomoč in pod-
poro imigrantkam in imigrantom pri njihovi socialni inte-
graciji v skupnost

A.13. Socialnovarstveni programi namenjeni pod-
pori in opolnomočenju LGBT+ oseb

B. Programi varovanja zdravja z naslednjih razpis-
nih področij:

B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji 
zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov

B.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovor-
nem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah

B.3. Programi, namenjeni osveščanju in spodbuja-
nju zdravega odnosa do tobaka, alkohola, zdravil in/ali 
elektronskih tehnologij in spleta oziroma preprečevanju 
njihove škodljive uporabe

B.4. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanj-
ševanju poškodb v prometu

B.5. Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdrav-
stvenih storitev

B.6. Programi, namenjeni osveščanju in svetovanju 
posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju 
duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju 
stresa

Posamezni program je mogoče prijaviti le na enega 
od razpisanih področij (npr. B.2.) oziroma pod-področij 
(npr. A.1.2.), kadar je področje razčlenjeno.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Osnovni pogoji
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, 

ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) 
registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z 
nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nastanitve 
(SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) 
in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svojem statutu/te-
meljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem 
področju, na katerega se prijavlja. Vlagatelju, s katerim je 
imel MOL v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbeno 
razmerje za sofinanciranje programa/-ov s področja so-
cialno varstvo in/ali varovanje zdravja, izpolnjevanje tega 
pogoja ni potrebno dokazovati.

1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko s 
posameznim programom kandidira na naslednja razpis-
na področja: A.1.1. in B.1. do B.6.

1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju 
MOL.

1.4. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno 
za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo 
ali se zadržujejo na območju MOL.

1.5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidi-
ra na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem ter 
predmetom razpisa.

1.6. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena 
stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene 
vse pogodbene obveznosti do MOL.

1.7. Vlagatelj v prijavnem obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa ter v 
prilogah na ta javni razpis, navaja resnične podatke, kar 
MOL lahko preveri.

1.8. Program vlagatelja ni program:
1.8.1. ki v vsebinskem, kadrovskem in/ali finančnem 

delu prijave na ta javni razpis ni jasno in nedvoumno 
razmejen od mreže javne službe oziroma storitev/pro-
gramov, katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja 
s področja socialnega varstva in zdravstva,
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1.8.2. ki je v pretežni meri namenjen družboslov-
nemu raziskovanju in/ali ugotavljanju oziroma analizi 
potreb potencialnih uporabnikov,

1.8.3. katerega osrednji namen je izvedba taborov 
in/ali letovanj,

1.8.4. ki v pretežni meri vključuje izvajanje speciali-
zirane družinske in/ali drugih oblik psihoterapije,

1.8.5. ki se izvaja kot mladinski center/dnevni cen-
ter za mlade ali zgolj v njegovem okviru,

1.8.6. ki se izvaja kot varna soba za injiciranje ne-
dovoljenih drog oziroma program, ki je z varno sobo za 
injiciranje nedovoljenih drog neposredno vsebinsko in 
prostorsko povezan,

1.8.7. z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži,
1.8.8. s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na 

drugem razpisnem področju MOL za leto 2022 in/ali za 
leta od 2022 do 2024,

1.8.9. za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz 
sredstev proračuna MOL za leto 2022 že zagotovljeno 
(vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem 
obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi ene-
ga javnega razpisa za sofinanciranje).

2. Posebni pogoji
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisna področja 

z oznakami A.1.1., A.4.1. in A.4.2.:
– program mora omogočati namestitev in je 

uporabnicam/-kom na voljo vse dni v tednu.
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisno področje 

z oznako A.2.:
– program vlagatelja ni program dnevnega centra 

za starejše.
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisno področje 

z oznako B.1.:
– v program mora biti vključenih vsaj 

100 otrok/mladostnic/-kov iz vsaj treh različnih organi-
zacij, kar vlagatelj dokazuje s »pisnim soglasjem odgo-
vorne osebe druge institucije oziroma organizacije« (iz 
VIII. točke prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpis-
ne dokumentacije tega javnega razpisa).

IV. Vsebinska in finančna merila za izbor progra-
mov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja: 
vsebinska in finančna merila za oceno ustreznosti vse-
bine prijavljenih programov in merila za odmero višine 
sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna 
komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija) izmed pro-
gramov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga 
programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, 
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa, na-

menjena realizaciji programov s področja »socialno var-
stvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za 
leto 2022 znaša 927.500,00 EUR, in sicer:

A. Programi socialnega varstva: 799.500,00 EUR,
B. Programi varovanja zdravja: 128.000,00 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2022.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022. 
To velja tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagate-
ljem sklenil večletno pogodbo za leta od 2022 do 2024. 
Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 
2022 sklenil aneks k pogodbi za leto 2023 in za leto 
2024.

VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Za kandidiranje na tem javnem razpisu mora vla-

gatelj posamično vlogo (za vsak program posebej, 

če jih prijavlja več) pripraviti v spletni aplikaciji, ki je 
dostop na na naslovu http://erazpisisubvencije.ljublja-
na.si in preko spletne strani MOL, www.ljubljana.si.

Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za 
prijavo posamičnega programa na ta javni razpis, mora 
vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni 
obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti 
vse zahtevane priloge. Iz spletne aplikacije se, skupaj 
z elektronsko zaključeno vlogo, natisne tudi stran z 
oznakami za prvo stran ovojnice.

Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po 
pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna ob-
čina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer naj-
kasneje do vključno srede, 3. 11. 2021, do 12. ure. 
Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno 
tega dne, do 12. ure, oddane s priporočeno pošto (kot 
točen čas oddaje vloge veljajo datum, ura in minuta iz 
poštne nalepke na ovojnici oziroma datum, ura in mi-
nuta, jasno razvidni na ovojnici, v primeru oddaje vloge 
pri drugem izvajalcu poštnih storitev).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici ter 
na prvi strani obvezno opremljena z naslovom za po-
šiljanje in z oznako:

– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana – 
zdravo mesto 2022: socialno varstvo« (velja za progra-
me, prijavljene na razpisna področja iz točke II.A. tega 
javnega razpisa) oziroma

– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana – 
zdravo mesto 2022: varovanje zdravja« (velja za pro-
grame, prijavljene na razpisna področja iz točke II.B. 
tega javnega razpisa).

V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, 
mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na 
naslov, v roku in z ustreznimi oznakami na ovojnici, 
skladno z določili iz te točke javnega razpisa.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne apli-
kacije in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem 
naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si/si/pomoc/.

Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na 
strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne 
aplikacije, prijave na ta javni razpis ni mogoče oddati 
elektronsko, lahko vlagatelj svojo vlogo v celoti izpolni 
v dokumentu, ki bo v tem primeru objavljen na spletni 
strani MOL ter jo MOL pošlje skladno z navodili iz te 
točke javnega razpisa. O morebitnih tehničnih težavah 
bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.

VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju razpisnih po-

gojev pod III. točko tega javnega razpisa ter v oce-
njevanje doseganja vsebinskih in finančnih merilih za 
izbor programov pod IV. točko tega javnega razpisa 
bodo izbrane formalno popolne vloge.

Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigo-
sanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da 
vlagatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v pri-
javnem obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in 
podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis 
odgovorne osebe vlagatelja;

– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko 
prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije tega javnega razpisa.

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, 

se bo začelo 8. 11. 2021. V kolikor se zaradi velikega 
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se 
nadaljuje naslednji dan.
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Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od za-
ključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki 
po VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formal-
no popolne, v roku petih dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in za-
vrnjenih programih ter zavrženih vlogah na prvi stopnji 
s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te 
sklepe pa župan MOL.

Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki 

je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa;
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani 

k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne 

bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. toč-
ki besedila tega javnega razpisa;

– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju do-
seganja skupnih vsebinskih in finančnih meril, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega raz-
pisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo 
pri kateremkoli od skupnih vsebinskih in finančnih meril 
od točke 1.1. do točke 1.8. prejeli 0 točk.

MOL si pridržuje pravico, da lahko zavrne tudi 
vloge oziroma programe, ki sicer izpolnjujejo vse raz-
pisne pogoje pod III. točko besedila tega javnega raz-
pisa ter dosegajo zadostno število točk pri vsebinskih 
in finančnih merilih za izbor programov pod IV. točko 
tega javnega razpisa, če je primerljiv/podoben pro-
gram drugega vlagatelja, obravnavan na istem razpis-
nem področju tega javnega razpisa, pri vsebinskih 
in finančnih merilih za izbor programov prejel višje 
število točk.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestil o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v roku 90 dni po zaključku 
odpiranja vlog.

XI. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa, 

vključno s povezavo do spletne aplikacije, je od dneva 
objave dostopna na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Osebni prevzem razpisne dokumentacije je možen 
do izteka prijavnega roka, in sicer vsak delovni dan: v 
ponedeljek, torek in četrtek od 8.30 do 16. ure, v sre-
do od 8.30 do 17. ure in v petek od 8.30 do 13. ure, 
na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s tem jav-

nim razpisom so na voljo:
– preko e-pošte, na naslovu ozsv@ljubljana.si ali
– po tel. 01/306-41-00, v času poslovanja organa.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-3052/21
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samou-

pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 
– odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 
in 26/19) župan Občine Krško, dne 8. 10. 2021, posre-
duje v objavo najavo javnega razpisa in sporoča, da:

Občina Krško 11. 10. 2021 objavlja Javni razpis 
za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem 

interesu v letu 2022 v občini Krško. Vse podrobnosti 
o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dosto-
pne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok 
za vložitev vlog: 15. 11. 2021.

Občina Krško

 Ob-3062/21
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o prora-

čunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 81/19, 30/21) in 7. člena Statuta Občine Velike 
Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 
– UPB, 6/13, 2/19) ter 3. člena Pravilnika o sofinanci-
ranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/18) objavlja

javni razpis št. 2
o sofinanciranju obnove sakralnih objektov  

v Občini Velike Lašče za leto 2021
1. Povabilo k oddaji prijave: naročnik javnega raz-

pisa, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike 
Lašče, vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za 
sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju 
občine. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu 
z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za 
udeležbo tega javnega razpisa.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev: predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče. Skup-
na višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je do 
4.000,00 EUR (proračunska postavka 18075 Sakralna 
dediščina). Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 % 
sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je DDV 
upravičen strošek.

3. Pogoji za dodelitev sredstev: za dodelitev sred-
stev na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo lastniki, 
solastniki ali upravljavci sakralnih objektov na območju 
Občine Velike Lašče pod pogojem, da bodo dela iz-
vedena v letu 2021. Rok za predložitev zahtevkov je 
29. november 2021.

4. Kriteriji za dodelitev sredstev
Komisija bo vloge ovrednotila glede na kriterije 

in merila:
Pomembnost objekta z vidika kulturne 

dediščine
Število 

točk
Objekt je razglašen kot kulturni spomenik 
lokalnega pomena.

100

Objekt je vpisan v Register nepremične 
kulturne dediščine.

50

Poseg je namenjen preprečevanju nastajanja 
ali povečanja škode na objektu 
Sanacija strehe in posegi v statične elemente 
konstrukcij

100

Druga nujna obnovitvena in vzdrževalna dela 50
Financiranje v preteklih 3 letih
Objekt ni bil financiran iz občinskega 
proračuna v preteklih 3 letih

25

Merila so po posameznih kriterijih izražena v toč-
kah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpolo-
žljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.

5. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: 
razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike La-
šče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejše 
informacije lahko dobite v času uradnih ur na Občini Ve-
like Lašče, po tel. 01/781-03-70 (Nika Perovšek) oziro-
ma po elektronski pošti obcina@velike-lasce.si.

6. Način in rok za oddajo prijav
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcih iz razpisne 

dokumentacije, skupaj z obveznimi dokazili in prilogami.
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Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena 
oziroma prispe na naslov naročnika do 22. oktobra 2021 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni 
razpis – sakralni objekti«. Naslov pošiljatelja mora biti 
označen na hrbtni strani.

Prijavitelji oddajo prijave po pošti ali osebno na 
naslov naročnika: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 
1315 Velike Lašče.

7. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 

obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komi-

sija. Vloge bodo obravnavane v roku 15 dni.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale 

osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in raz-
pisne dokumentacije. Pravočasno prispele in popolne 
vloge bo komisija ovrednotila na osnovi Pravilnika o 
sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike 
Lašče ter pripravila predlog sofinanciranja, na podlagi 
katerega župan sprejme končno odločitev o dodelitvi 
sredstev.

Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje 
v roku 30 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v 
letu 2021.

Občina Velike Lašče

 Ob-3080/21

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva  
za energetsko prenovo objektov  

v lasti Mestne občine Slovenj Gradec
1. Povabilo k oddaji prijave
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 

2380 Slovenj Gradec, na podlagi 48. člena Zakona o 

javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; 
v nadaljevanju: ZJZP) ter Koncesijskega akta o javno- 
zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske 
prenove objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 94/21, v nadaljevanju: koncesijski 
akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javne-
ga razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta 
energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo 
objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: 
https://www.slovenjgradec.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent:
Naziv: Mestna občina Slovenj Gradec
Naslov: Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Zakoniti zastopnik: Tilen Klugler, župan
Kontaktna oseba: Špela Navotnik
Telefon: +386/288-121-10
Elektronski naslov: info@slovenjgradec.si
Spletna stran: https://www.slovenjgradec.si
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za iz-

vedbo projekta energetskega pogodbeništva za ener-
getsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slovenj 
Gradec«.

Številka javnega razpisa: 430-21/2020.
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o jav-

no-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov ener-
getske prenove objektov v lasti Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 94/21).

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvaja-
nje storitev energetskega pogodbeništva po načelu po-
godbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih 
Mestne občine Slovenj Gradec, in ki so navedeni v na-
daljevanju predmetnega poglavja.

Razdelitev na sklope: javni razpis ni razdeljen na 
sklope.

Območje izvajanja koncesije: območje izvajanja koncesije obsega: 

Objekt Naslov Zemljiškoknjižni podatki Uporabniki objektov
Objekt Gosposvetska 
cesta 4

Gosposvetska cesta 4, 
2380 Slovenj Gradec

k.o.: 850
parcela: 579/4
št. stavbe: 940

Šolski center Slovenj Gradec

Športna dvorana Kopališka cesta 27, 
2380 Slovenj Gradec

k.o.: 850
parcela: 765/2 in 766/2
št. stavbe: 915

Mestna občina Slovenj Gradec
Druga osnovna šola Slovenj 
Gradec
SPOTUR SLOVENJ GRADEC

Zdravstveni dom Partizanska pot 16, 
2380 Slovenj Gradec

k.o.: 850
parcela: 840/4
št. stavbe: 933

Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v 
zgoraj navedenih objektih, se lahko posamezna dela 
izvajajo tudi na zemljiških parcelah, ki se nahajajo v 
okolici stavb iz predhodnega odstavka, če so predmetne 
zemljiške parcele v lasti koncedenta.

Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti osta-
ne enako ne glede na morebitno spremembo zemljiško-
knjižnega podatka iz prvega odstavka tega člena.

V fazi izvedbe javnega razpisa, do oddaje konč-
nih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana na-
bor objektov iz prvega odstavka tega člena zmanjša, 
v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova 

vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s 
pogoji mnenjedajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni 
meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogro-
zilo uspešno izvedbo celotnega projekta. Za potrebe iz-
vajanja koncesionirane dejavnosti v objektih iz prejšnjih 
dveh odstavkov, se lahko posamezna dela izvajajo tudi 
na zemljiških parcelah, ki se nahajajo v okolici stavb iz 
predhodnih odstavkov, če so predmetne zemljiške par-
cele v lasti koncedenta.

Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ 
20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z 
določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene konce-

https://www.slovenjgradec.si/
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sijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva 
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbuja-
nje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z 
energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanj-
skemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za 
predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 24. 11. 2021 do 
10. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti 
na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska uli-
ca 5, 2380 Slovenj Gradec. Prijave morajo ne glede na 
način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti 
do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za pre-
pozno prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu 
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 
Slovenj Gradec, dne 24. 11. 2021 ob 10.05.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: 
skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko pri-
javi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer pri-
javo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 
podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve 
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so 
navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– udeležba koncedenta pri prihrankih in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 

50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njiho-
ve pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina 
meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih doku-
mentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
predvidoma do 31. 3. 2022.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte info@slove-
njgradec.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije 
za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za 
energetsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slo-
venj Gradec«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi 
z javnim razpisom je 8. 11. 2021 do 10. ure. Pojasnila, 
navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana 

v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za 
prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani kon-
cedenta.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 352-2/2021-2 Ob-3081/21
Župan Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, 1370 Lo-

gatec, na podlagi 5. člena Pravilnika o subvencioniranju 
obrestne mere stanovanjskih posojil za mlade v Občini 
Logatec (Logaške novice, št. 12/20), objavlja sklep o 
uvedbi

javnega razpisa
za subvencioniranje obrestne mere stanovanjskih 

posojil za mlade v Občini Logatec za leto 2021
Predmet razpisa
Subvencije se pod pogoji iz Pravilnika za subvenci-

oniranje obrestne mere stanovanjskih posojil za mlade 
v Občini Logatec (Logaške novice, št. 12/20) in tega 
javnega razpisa dodelijo v obliki enkratne subvencije za 
kritje obrestne mere najetega stanovanjskega kredita 
za gradnjo, obnovo ali nakup stanovanjskih hiš in sta-
novanj občanov.

Sredstva za subvencijo obrestne mere stanovanj-
skih posojil se zagotavljajo v proračunu Občine Logatec, 
v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Logatec 
za tekoče proračunsko leto.

Predlagatelj: upravičenci do subvencioniranja 
obrest ne mere so lahko fizične osebe stare od 18. do 
dopolnjenega 34. leta in so državljani Republike Slove-
nije, s stalnim bivališčem na območju Občine Logatec 
vsaj 10 let in na območju Občine Logatec rešujejo sta-
novanjski problem oziroma vprašanje.

Upravičeni stroški
Subvencijo se lahko dodeli za obrestno mero po-

sojila za naslednje upravičene stroške stanovanjske 
naložbe:

– stroške nakupa stavbnega zemljišča za gradnjo 
stanovanja, če je nakup zemljišča sestavni del stano-
vanjske naložbe,

– stroške komunalnega prispevka iz naslova grad-
nje stanovanja,

– stroške izdelave projektne dokumentacije za 
gradnjo stanovanja,

– stroške gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, 
povezanih z gradnjo stanovanja,

– stroške nadzora, povezanega z gradnjo stano-
vanja,

– stroške nakupa stanovanja oziroma stanovanj-
skega objekta,

– stroške obnove stanovanja ali stanovanjske hiše.
Kot upravičeni stroški stanovanjske naložbe štejejo 

stroški, našteti v prejšnjem odstavku, ki nastanejo od 
vključno 1. januarja tekočega leta dalje.

Celotni predračunski stroški stanovanjske naložbe 
morajo biti opredeljivi, preverljivi in dokazljivi s predra-
čuni, predpogodbami, ponudbami, računi, pogodbami 
in/ali drugimi listinami zunanjih izvajalcev storitev in/ali 
dobaviteljev blaga, ki glasijo na ime vlagatelja.

Osnovni pogoji
Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo tisti 

upravičenci, ki so v letu javnega razpisa subvencij skle-
nili posojilno pogodbo z banko ter izpolnjujejo enega od 
naslednjih pogojev:

1. so lastniki ali solastniki stanovanjske hiše ali 
stanovanja na območju Občine Logatec in so za vzdr-
ževalna dela oziroma prenovo le-tega najeli posojilo pri 
banki ter imajo za izvedbo predvidenih del pravnomočno 

mailto:info@slovenjgradec.si
mailto:info@slovenjgradec.si
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dovoljenje, izdano na ime vlagatelja – zakonca oziroma 
partnerja, v kolikor je obseg del takšen, da je zanje po-
trebno pridobiti gradbeno dovoljenje;

2. imajo z lastniki sklenjen dogovor za rekonstruk-
cijo ali vzdrževalna dela na hiši ali stanovanju in so za 
ta dela najeli posojilo pri banki ter imajo za izvedbo 
adaptacije pravnomočno dovoljenje za priglasitev del 
za prenovo stanovanjske hiše ali stanovanja, izdano na 
ime prosilca – zakonca oziroma partnerja, v kolikor je 
obseg del takšen, da je zanje potrebno pridobiti grad-
beno dovoljenje;

3. imajo sklenjeno kupoprodajno pogodbo ali pred-
pogodbo za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše ali 
stavbnega zemljišča, ki se nahaja na območju Občine 
Logatec in so za plačilo najeli posojilo pri banki;

4. nameravajo graditi stanovanjsko hišo na območ-
ju Občine Logatec in imajo veljavno gradbeno dovolje-
nje, izdano na ime prosilca – zakonca oziroma partnerja 
ter so za gradnjo najeli posojilo pri banki.

Kriteriji
V skladu z 9. členom Pravilnika o subvencioniranju 

obrestne mere stanovanjskih posojil za mlade v Občini 
Logatec (Logaške novice, št. 12/20) se višina subvencije 
določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:

Mlada družina z najmanj 1 otrokom 100 točk
Mladi, ki so brez stanovanja ali prvič 
rešujejo svoj stanovanjski problem 
in so najemniki ali podnajemniki 70 točk
Utesnjenost v sedanjem stanovanju:
– do 4 m2 na družinskega člana 20 točk
– nad 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana 15 točk
– nad 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana 10 točk
Dohodki na člana družine leto dni 
pred razpisom ne presegajo 100 % 
povprečnega bruto dohodka na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu 
pred razpisom (v letu 2020 je bila bruto 
plača 1.856,20 EUR na mesec oziroma 
22.274,40 EUR na leto za eno osebo) 70 točk
Ločeno življenje roditeljev in mladoletnih 
otrok zaradi neprimernih stanovanjskih 
razmer ali roditelj, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) 50 točk
Invalidi in mlade družine z invalidnim 
članom 70 točk
Vsaj eden od partnerjev je vpisan na 
veljavni visokošolski študijski program 10 točk
Vsaj eden od partnerjev je vpisan na 
veljavno srednješolsko izobraževanje 
(splošno, poklicno ter strokovno) ali 
višješolsko strokovno izobraževanje 5 točk

Višina odobrenih sredstev
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravi-

čencu, so največ do 5.000,00 EUR na posamezno vlogo 
oziroma 50 % obresti.

Subvencija obrestne mere stanovanjskega posoji-
la ne sme presegati 10 % vrednosti zneska glavnice iz 
kreditne pogodbe.

Najdaljša doba odplačevanja posojila je lahko 
30 let.

Obvezne priloge
Predlagatelj k vlogi mora predložiti:
1. kopija pogodbe o dolgoročnem posojilu oziroma 

drugega ustreznega dokumenta,

2. dokazilo o celotni vrednosti investicije (npr. kopije 
predračunov oziroma računov po opravljeni investiciji),

3. v primeru, da je investicija nakup zemljišča za 
gradnjo, mora vlagatelj predložiti kopijo veljavne kupo-
prodajne pogodbe,

4. dokazilo, da je vlagatelj lastnik stanovanjske 
enote oziroma izjava lastnika, da se strinja z investicijo 
(predvsem v primerih adaptacije stanovanjske enote),

5. dokazilo o dohodkih, da na člana družine leto dni 
pred razpisom ne presegajo 100 % povprečnega bruto 
dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu 
pred razpisom,

6. odločba o pridobljenem statusu invalida,
7. potrdilo o vpisu v srednješolsko izobraževanje 

(splošno, poklicno ter strokovno), višješolsko strokovno 
izobraževanje ali visokošolsko izobraževanje,

8. potrdilo o plačilu upravne takse,
9. pooblastilo za preverjanje podatkov iz uradnih 

evidenc.
Posebna določila
Za posamezno stanovanjsko naložbo se v njenem 

celotnem trajanju stanovanjska pomoč lahko dodeli 
največ enkrat. V kolikor prosilec na razpisu ni dobil 
odobrene najvišje subvencije, se lahko ponovno prijavi 
na razpis, vendar le za razliko do največje dovoljene 
vrednosti.

Najdaljša doba odplačevanja posojila je lahko 
30 let.

Pogoji za izbor: za popolno vlogo se šteje vloga, 
ki je bila oddana na obrazcih, ki morajo vsebovati vse 
zahtevane podatke in obvezne priloge. V kolikor predla-
gatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri 
ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla vloge oceniti 
po vseh merilih), bo pozvan na dopolnitev.

Način izbora
Izbor upravičencev do subvencioniranja obrestne 

mere se bo izvršil po naslednjem postopku:
1. Komisija vse vloge točkuje na podlagi pravilnika 

in javnega razpisa.
2. Ko so vse vloge točkovane, se jih razvrsti na 

podlagi pridobljenih točk. Vlogo z največ točkami se 
uvrsti na prvo mesto. Tisto z najmanj točkami pa na za-
dnje mesto. V kolikor bosta imeli dve ali več vlog enako 
število točk, bo prevladoval kriterij »Mlada družina z 
najmanj 1 otrokom«.

3. Sredstva se deli na podlagi 11. člena Pravilnika 
o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil 
za mlade v Občini Logatec od prvega mesta navzdol, 
do porabe sredstev.

Vsebina obrazcev razpisne dokumentacije, obve-
zne priloge ter druge priloge: dokumentacija, navodila in 
obrazci so del javnega razpisa. Objavljeni so na spletni 
strani občine na https://www.logatec.si/index.php/razpi-
si/javni-razpisi

Predvidena sredstva: 10.000,00 eur na proračunski 
postavki 18128.

Prijavni rok in način pošiljanja prijave ter podatki o 
razpisni dokumentaciji

Dokumentacija je dostopna od 8. 10. 2021, na 
spletni strani www.logatec.si pod zavihkom Razpisi/Jav-
ni razpisi. Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom 
se obrnite na uradno osebo Sebastjana Cvetrežnika, 
osebno, preko elektronskega naslova sebastjan.cvetre-
znik@logatec.si ali po tel. 01/75-90-606.

Rok za oddajo prijave je najkasneje do 8. 11. 2021.
Prijavni obrazec z vsemi dokumenti pošljete v zaprti 

kuverti na naslov Občina Logatec, Tržaška 50a, 1370 
Logatec, s pripisom »ne odpiraj, za razpis – obrestne 
mere mladi«.

http://www.logatec.si
mailto:sebastjan.cvetreznik@logatec.si
mailto:sebastjan.cvetreznik@logatec.si
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Plačilo upravne takse
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah 

(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 32/16), je treba plačati upravno takso v vi-
šini 22,60 EUR (tarif. št. 1: 4,50 EUR in tarif. št. 3: 
18,10 EUR). Takso lahko nakažete z UPN nalogom, 
in sicer:

Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50A, Logatec

Koda namena: GOVT
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134
Referenca: SI11 75639-7111002-021
Namen nakazila: taksa razpis – obrestne mere 

mladi
Znesek: 22,60 EUR

Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu 
upravne takse.

Rok, v katerem bodo izdane odločbe o izbiri: od-
ločbe bodo izdane v roku 60 dni po preteku roka za 
oddajo prijav.

Veljavnost sklepa: ta sklep začne veljati prvi dan po 
objavi v Logaških novicah.

Občina Logatec
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Javne dražbe

Št. 450-5/2021-DI Ob-3063/21
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 sredo, 3. 11. 2021, izvedel

javno dražbo
rabljenih službenih vozil

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
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Razpisi delovnih mest

Št. 021-1/2021-2-IH Ob-3072/21

Popravek

Nadzorni svet družbe Nepremičnine Celje, uprav-
ljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičnina-
mi d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, na podlagi 12. člena 
Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, 
sklepov Nadzornega sveta z dne 14. 9. 2021 in 6. 10. 
2021 objavlja popravek javnega razpisa za direktor-
ja/direktorico družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Miklo-
šičeva 1, Celje.

V javnem razpisu za direktorja/direktorico družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o., ki je bil objavljen v razgla-
snem delu Uradnega lista RS, št. 153/21 z dne 24. 9. 
2021, se spremeni rok za prijavo na razpis, ki se podalj-
ša za 10 dni, tako da v tem delu razpis glasi:

Prijavo z zahtevanimi prilogami naj kandidati pošlje-
jo do vključno 19. 10. 2021 na naslov: Nepremičnine Ce-
lje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, v zapečateni 
ovojnici z oznako »razpis za direktorja«.

Nadzorni svet družbe Nepremičnine Celje d.o.o.

 Ob-3045/21

Svet zavoda Srednje ekonomske šole Ljubljana, 
Roška c. 2, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa, sprejete-
ga na 4. redni seji, dne 29. 9. 2021, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice 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, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2022. Izbrani/- a 
kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi 
na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazilo o izobrazbi, dokazilo o nazivu, 
dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o 
opravljenem ravnateljskem izpitu, dokazilo o delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti (ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo sodišča, 
da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (ne sme biti 
starejše od 30 dni)).

Kandidat/-ka mora k vlogi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Vloge pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Srednje ekonomske šole Ljubljana, Roška 
c. 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja/ravnateljico«.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.

Svet zavoda Srednje ekonomske šole Ljubljana

 Ob-3046/21
Svet zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola – Epei Asilo 

»Mavrica« Isola, Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola, 
je na svoji seji dne 30. 9. 2021 sprejel sklep o razpisu 
delovnega mesta

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice 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, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 57/12, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI.

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 4. 2022.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice 
se opravlja polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– izobrazbi (izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali 
svetovalnega delavca),

– nazivu (imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma 
najmanj 5 let naziv mentor),

– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka 

lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita. V tem 
primeru kandidat/-ka priloži izjavo, da bo ravnateljski 
izpit opravil/-a v zakonsko predpisanem roku),

– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobra-
ževanju (izpis obdobij zavarovanja s strani ZPIZ-a ali 
kopija delavske knjižice),

– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj,
pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa, v zaprti ovojnici na 
naslov Svet zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola, Osvobodil-
ne fronte 15, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj – prijava 
na razpis za ravnatelja«.

Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena v 
tajništvu vrtca, na naslovu Osvobodilne fronte 15, Izola, 
najkasneje do 15. 10. 2021 do 13. ure.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola –  
Epei Asilo »Mavrica« Isola

 Ob-3047/21
Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja, Šmartno 

ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, na podlagi sklepa 
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številka 5, ki je bil sprejet 29. 9. 2021 na 1. seji Sveta 
zavoda, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
osnovne šole

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., in 25/17 
– ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI) in 84. člen Kazenskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 2. 2022. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. 
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Za čas mandata 
bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk 

overjena),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – ne-

obvezno (ftk overjena),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja
pošljite v zaprti kuverti do vključno 16. 10. 2021, na na-
slov Svet zavoda Osnovna šola bratov Letonja, Šmartno 
ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, s pripisom »Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja

Št. 014-1/2021-1 Ob-3048/21
Javni socialno varstveni zavod Dom Lukavci, Lukavci 

9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, na podlagi 34. in 35. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91 in 
8/96, s spremembami), v skladu z določili 56., 57. in 
69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB-2, 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19), 
34. člena Statuta Doma Lukavci št. 0070-2/2017-1 z 
dne 18. 4. 2017, na podlagi sklepa sveta zavoda Doma 
Lukavci (v nadaljevanju: Svet zavoda) s 15. redne seje z 
dne 16. 9. 2021, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Doma Lukavci

Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandi-
dat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izo-
brazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti 
socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana 
s socialno varstveno dejavnostjo ali

– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodil-
nih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavno-
sti socialnega varstva, ki jo opravlja socialnovarstveni 
zavod Dom Lukavci.

Direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora po-
leg pogojev iz prve ali druge alineje imeti opravljen pro-
gram za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga 
določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za 
direktorja/ico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravlje-
nega programa v enem letu s tem, da priloži izjavo, da 
bo izobraževanje opravil/la najkasneje v enem letu od 
začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. V kolikor 
od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice tega 
programa ne opravi v roku, mu/ji mandat na podlagi 
zakona preneha.

Na podlagi zahtev iz Pravilnika o sistemizaciji de-
lovnih mest Doma Lukavci, sprejetega 18. 7. 2008 s 
spremembami in dopolnitvami, se za direktorja zahteva 
dodatna funkcionalna znanja – preizkus znanja iz var-
stva pri delu in varstva pred požarom, ki jih kandidat 
izkaže s pisnimi dokazili o strokovni usposobljenosti 
direktorja.

Kandidati/ke pisne prijave s kratkim življenjepisom, 
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (diploma o 
končanem izobraževanju, dokazilo o strokovnih 5-letnih 
delovnih izkušnjah na področju dejavnosti socialnega 
varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno 
varstveno dejavnostjo (prva alineja), dokazilo o 20-let-
nih delovnih izkušnjah, od tega najmanj 5 let na vodilnih 
in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti 
socialnega varstva, ki jo opravlja Dom Lukavci (druga 
alineja), informacija o programu za vodenje socialno var-
stvenega zavoda) ter programom razvoja socialno var-
stvenega zavoda Doma Lukavci, za mandatno obdobje 
in pisno dokazilo o usposobljenosti varstva pri delu in 
varstva pred požarom, morajo kandidati/ke poslati pripo-
ročeno po pošti v zaprti kuverti na naslov: Dom Lukavci, 
Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru, z oznako »Svet 
zavoda – Razpis za direktorja/direktorico«, s pripisom 
»Ne odpiraj«.

Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa v Urad-
nem listu Republike Slovenije. Svet zavoda nepopolnih 
in prepozno prispelih vlog ne bo obravnaval. O izbiri 
bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenim z 
zakonom.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o 
zaposlitvi za obdobje 5 let. Mandat direktorja/ice začne 
teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu/njenemu ime-
novanju minister, pristojen za socialno varstvo, oziroma 
naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo 
soglasje ministra izdano prej.

Svet zavoda Dom Lukavci

Št. 877 Ob-3049/21
Svet zavoda OŠ Lesično na podlagi sklepa št. 7, 

seje z dne 28. 9. 2021 in v skladu z določili Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – pop. in 
65/09 – pop.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popravek in 25/17 – ZVaj; v nadalj-
njem besedilu: ZOFVI), razpisuje delovno mesto
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ravnatelja

Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funk-
cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 
(64/09 – pop. in 65/09 – pop.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popravek in 
25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2022. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim 
delovnim časom. Izbrani kandidat/kandidatka bo ime-
novan/imenovana za dobo 5 let. Za čas mandata bo z 
njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-
tu, opravljenem ravnateljskem izpitu,

– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 

kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji vlogi ne 
smeta biti starejši od 30 dni),

– potrdila iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet za-
voda OŠ Lesično, z oznako »Prijava na razpis za rav-
natelja/ravnateljico«.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program 
vodenja zavoda za mandatno obdobje.

K prijavi pa lahko priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imeno-

vanju prejeli v zakonitem roku.
S pomanjkljivimi vlogami bo svet zavoda ravnal kot 

z nepopolnimi vlogami.
Svet zavoda OŠ Lesično

Št. 1101/2021 Ob-3050/21
Svet zavoda Srednje šole tehniških strok Šiška, Li-

tostrojska cesta 51, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa, 
sprejetega na 32. seji Sveta zavoda z dne 30. 9. 2021, 
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat za ravnatelja/ravnateljico mora za ime-
novanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati 
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj 
in 123/21), in sicer:

– imeti najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe (univer-
zitetna izobrazba, specializacija po visokošolskih pro-
gramih, 2. bolonjska stopnja) ter izpolnjevati pogoje za 
učitelja ali svetovalnega delavca v srednji šoli v skladu 
z veljavno zakonodajo,

– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
5 let naziv mentor,

– imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata,

– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– imeti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodi-
šča, da ni v kazenskem postopku.

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

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 21. 2. 2022.
Pisno prijavo, z overjenimi kopijami dokazil o iz-

polnjevanju zahtevanih pogojev (dokazilo o izobrazbi, 
o pridobljenem strokovnem nazivu, o opravljenem stro-
kovnem izpitu, o opravljenem ravnateljskem izpitu, po-
trdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem 
postopku (obe potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni)) 
in opis dosedanjih delovnih izkušenj, s kratkim življe-
njepisom ter programom oziroma vizijo razvoja in dela 
zavoda za mandatno obdobje ter izjavo, s katero dovo-
ljujete obdelavo in uporabo svojih podatkov za namen 
in v zvezi s postopkom imenovanja, pošljite najpozneje 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje šole 
tehniških strok Šiška, Litostrojska cesta 51, 1000 Ljublja-
na, s pripisom: Za razpis ravnatelja/ravnateljice.

Kandidati/ke bodo v zakonitem roku prejeli pisno 
obvestilo o izboru.

Svet zavoda Srednje šole tehniških strok Šiška

 Ob-3051/21
Direktorica na podlagi sklepa Nadzornega sveta z 

dne 30. 9. 2021 skladno z 58. členom Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
srednje šole

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-
natelja/ravnateljice srednje šole Izobraževalnega centra 
Geoss d.o.o. 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, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 
47/15 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI), in sicer:

1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma 
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobraz-
bi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),

2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sve-
tovalnega delavca na srednješolskih programih Izobra-
ževalnega centra Geoss d.o.o.,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja v skladu z zakonom,

4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobraz-
bo,

5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

11. da predloži svoj program vodenja srednješol-
skih programov Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. 
za mandatno obdobje.
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Kandidat/ka mora imeti pedagoško-andragoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje srednješolskih programov Izobraže-
valnega centra Geoss d.o.o. ter usposobljenost za delo 
z računalnikom, izkazane delovne uspehe pri pedago-
škem in drugem delu, iz katerih izhaja, da bo kandi-
dat/ka lahko uspešno opravljal dela in naloge.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za mandat 5 let. 
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas 5 
let, s pričetkom mandata 9. 1. 2022. Za čas mandata 
bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelj srednje šole za krajši delovni čas 15 ur 
tedensko.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, lahko v roku 8 dni 
od objave tega razpisa na naslov: »Nadzorni svet Iz-
obraževalni center Geoss d.o.o., Cesta komandanta 
Staneta 2, 1270 Litija«, z oznako: »Prijava na razpis za 
Ravnatelja srednje šole«, pošljete:

Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, pro-
gramom dela za mandatno obdobje in s priloženimi ko-
pijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: over-
jeno kopijo diplome/spričevala (overjena pri notarju ali 
upravni enoti), potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, 
potrdila o pridobljeni pedagoški izobrazbi in dokazila o 
doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraže-
vanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo 
o obdobju dela v VIZ), potrdilo o opravljeni ravnateljski 
šoli/ravnateljskem izpitu, overjeno kopijo odločbe o nazi-
vu, druga potrdila) ter original potrdila o nekaznovanosti 
(od Ministrstva za pravosodje) in potrdilo o neuvedenem 
kazenskem postopku (od pristojnega Okrajnega sodi-
šča), staro največ 30 dni.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat 
pisno pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprot-
nem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo 
iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zako-
nitem roku.

Izobraževalni center Geoss d.o.o.

 Ob-3064/21
Svet zavoda Centra Janeza Levca Ljubljana, Kar-

lovška 18, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa sveta za-
voda Centra Janeza Levca Ljubljana z dne 30. 9. 2021 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/-ice

Kandidati morajo za imenovanje za funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z določili 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja – ZOFVI (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, 2/15 
Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene in 
organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja 
za polni delovni čas. Predvideni začetek dela bo 1. 4. 
2022.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za manda-
tno dobo 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Kandidati morajo k vlogi priložiti: program vo-
denja zavoda in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o izobrazbi; nazivu; opravljenem 
strokovnem izpitu; opravljenem ravnateljskem izpi-
tu – če kandidat/- ka ravnateljskega izpita nima in bo 

imenovan/-a, si ga bo moral/-a pridobiti najkasneje v 
enem letu po začetku mandata; delovnih izkušnjah v 
vzgoji in izobraževanju; originalno dokazilo o neka-
znovanosti in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ju 
izda Ministrstvo za pravosodje; originalno dokazilo 
sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku). 
Dokazili Ministrstva za pravosodje in dokazilo sodišča 
ob oddaji vloge naj ne bodo starejša od 30 dni.

Pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom 
vodenja zavoda in dokazili pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Centra Janeza Levca 
Ljubljana, Karlovška 18, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne 
odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Zavoda Centra Janeza Levca Ljubljana

 Ob-3069/21

Svet zavoda Osnovne šole Šenčur, Pipanova ce-
sta 43, 4208 Šenčur, na podlagi sklepa, sprejetega na 
5. redni seji Sveta zavoda z dne 29. 9. 2021, razpisuje 
prosto delovno mesto

ravnatelja (m/ž)

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

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

Predviden začetek dela bo 1. 2. 2022. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni 
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v ko-

likor kandidat še nima ravnateljskega izpita, ga mora 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva de-

janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– dokazilo, iz katerega so vidne delovne izkušnje 

najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju,
– kratek življenjepis (v Europass obliki) in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, progra-
mom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom pošljite 
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v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda Osnovne šole 
Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur, s pripisom 
»Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«. Rok za 
prijavo je 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku (glej 58. člen ZOFVI).

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole Šenčur

 Ob-3071/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o 

notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) No-
tarska zbornica Slovenije na predlog notarja Janeza 
Klemenca razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Janezu Klemencu v Novem mestu
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o 
notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega 
pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slove-
nije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-3078/21
Na podlagi Sveta zavoda Osnovne šole Simona 

Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj, na 
podlagi sklepa, sprejetega na 1. seji Sveta zavoda z dne 
5. 10. 2021, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 

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

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 1. 2022. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni 
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu 

(ftk overjena),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 

(ftk overjena),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva de-

janja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (zaželen)

pošljite do vključno 18. 10. 2021 v zaprti kuverti na na-
slov Svet zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj, 
Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj, s pripisom »Prijava 
na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
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Druge objave

 Ob-3060/21

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

REACT EU – Javni poziv
za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter 
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 
2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Pro-
račun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP in 74/21), Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – 
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga 
je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami, Uredba o 
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj na-
ložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 
36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 
51/21), Shema de minimis z nazivom »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. prigla-
sitve M001-2399245-2015/II), Akt o ustanovitvi Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS 
št. 47602-30/2020/3 in spremembe št. 47602-30/2020/6 
z dne 30. 3. 2021.

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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mi-
nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem pozivu za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov 
(v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega orga-
na in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega 
poziva.

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški 
sklad).

3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne 

skupine iz točke 4 tega javnega poziva k izdelavi tržnih 
raziskav tujih trgov1 z namenom, da proučijo možnosti 
za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, 
širitve oziroma diverzifikacije svojega poslovanja na tujih 
trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, 
dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

1 Vse države, razen Slovenije.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna 
raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistema-
tičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in 
konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz 
primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne 
študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:

– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih prilo-
žnosti prijavitelja,

– ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja 
za potrebe tujega trga,

– priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev 
prijavitelja potrebam tujega trga,

– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavi-
telja na tujem trgu.

Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran 
prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko pri-
javijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posame-
zniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev 
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v 

točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike 
oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 
1 zaposlenega, po podatkih Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva 
se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti 
pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) 
in družbenik ali delničar gospodarske družbe ter usta-
novitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage 
za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na 
podlagi 16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne 
upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega 
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v 
nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno 
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje 
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sred-
stev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s 
pravnomočnim izvršilnim naslovom.
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4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim pod-
jetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi instituci-
jami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno 
razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o 
sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi 
javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih ob-
veznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska 
institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinan-
ciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 
69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

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

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nana-
šati na sledeče izključene sektorje:

– ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.

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

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

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-

zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, 
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na 

dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež na območju 
Republike Slovenije. Sedež mora biti vpisani v Poslovni 
register Slovenije.

5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (tj. 

do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.
3. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izva-

jalca izbranega iz kataloga svetovalcev za tržne razi-
skave na tujih trgih. Prijavitelj lahko izbere le svetoval-
ca, ki ima v katalogu vpisane reference za tisti trg, za 
katerega bo prijavitelju izdelal tržno raziskavo, ki bo 
predmet sofinanciranja po javnem pozivu. Katalog zu-
nanjih svetovalcev vodi Slovenski podjetniški sklad. Ob-
javljen je na spletni strani https://www.podjetniskisklad.
si/sl/razpisi?view=tender&id=78.

4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec 
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.

5. Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še 
ni presegel kvote največ 10 tržnih raziskav (ki so pred-
met sofinanciranja po tem javnem pozivu) v koledar-
skem letu v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

6. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po 
tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji 
izvajalec drugim prijaviteljem.

7. Tržna raziskava ne sme biti izdelana pred oddajo 
vloge na ta javni poziv.

8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke 
II.7.1. pozivne dokumentacije.

9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih 
zakona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, 
ali njegov družinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri usta-
noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene 
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za 
prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove ob-

vezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v 
okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev 
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba 
o sofinanciranju.
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Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V 
primeru nepopolne vloge se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor je 
javni poziv še vedno odprt oziroma so sredstva še vedno 
na voljo, ima prijavitelj v primeru, da ustreza pogojem, 
možnost ponovne oddaje vloge.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023, zna-
ša 250.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer na-
menska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo ka-
darkoli prekliče,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo ka-
darkoli spremeni,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne ve-
ljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do 
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne doku-
mentacije ali začasne ustavitve, torej tiste, ki jih je sicer 
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval 
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe 
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko 
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv 
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti 
prejemanje vlog.

V primeru spremembe javnega poziva oziroma 
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad 
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod 
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten‑
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravi-
čene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav-
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enot-
nemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgor-
nje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih 
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena 
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upo-
števa se skupni znesek pomoči v ta namen.

9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode‑
ljena sredstva

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev 
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti 
stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2021 in traja do 
30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 
in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo 

sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je 
30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in 
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje 
v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove ne-
popolnosti, odstopi od pogodbe.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v 
posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračun-
ska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali v 
začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter oddaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški:
– Stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanje-

ga izvajalca).
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, ma-

ksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
Strošek DDV ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo 

enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod po-
gojem, da od leta 2019 še ni pridobil sofinanciranega 
vavčerja za tržne raziskave tujih trgov.

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

in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo 
na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni 
obliki. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo 
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda 
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni po-
moči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slo-
venskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda sve-
tovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko 
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na 
ePortalu Sklada.

Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč 
pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. 
Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje 
so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/por-
tal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock- 
spot-svetovanje/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
odločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pra-
viloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema 
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V pri-
meru, da je oddanih vlog več kot 250, se rok obravnave 
sorazmerno podaljša. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k 
podpisu pogodbe.
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Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu pod-
jetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k 
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega 
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanci-
ranju vrniti.

Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v 
digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digital-
nega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim di-
gitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj 
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko 
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.

V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra‑
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vr-
niti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega 
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini 
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva 
nakazila do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po‑
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se 
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja pro-
jekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve ob-
veznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega 
sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili 
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredo-
val neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente 
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim 
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev 
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem 
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, 
kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospo-
darne rabe sredstev, lahko Slovenski podjetniški sklad 
od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
stev v državni proračun Republike Slovenije. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija 
in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

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

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke- 
spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-3061/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

REACT EU – Javni poziv
za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

1. Pravna podlaga:  Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter 
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 
2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Pro-
račun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP in 74/21), Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – 
ZSInv), Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 
št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), Program izvajanja 
finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015 z vse-
mi spremembami, Uredba o porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna 
mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – 
popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21), Shema de minimis 
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/II), 
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije 
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in 
finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za 
podjetništvo za leto 2021, ki ga je Vlada RS sprejela 
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3 
in spremembe št. 47602-30/2020/6 z dne 30. 3. 2021.

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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mi-
nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem pozivu za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 
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(v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega orga-
na in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega 
poziva.

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški 
sklad).

3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi cilj-

ne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotovitvi 
ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za 
ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala 
njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma pri-
hodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kom-
petenc.

4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko pri-
javijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posa-
mezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Na razpis se 
lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preobliko-
vala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo 
gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 
– ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP in določitev ve-
likosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 
Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v 

točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike 
oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 
1 zaposlenega, po podatkih Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega razpisa se upo-
števa kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri 
s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in 
družbenik ali delničar gospodarske družbe ter ustano-
vitelj zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za 
zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na 
podlagi 16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne 
upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega 
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v 
nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno 
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje 
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sred-
stev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s 
pravnomočnim izvršilnim naslovom.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim pod-
jetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi instituci-
jami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno 
razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o 
sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi 
javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih ob-

veznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska 
institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinan-
ciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 
69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

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

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nana-
šati na sledeče izključene sektorje:

– ribištvo in akvakulturo, kakor jih zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.

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

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

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-
zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, 
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na 

dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež na območju 
Republike Slovenije. Sedež mora biti vpisani v Poslovni 
register Slovenije.

5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (tj. 

do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.
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3. V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposa-
bljanje (in zunanjega izvajalca/strokovnjaka izbranega 
usposabljanja), iz kataloga strokovnjakov.  Katalog stro-
kovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije 
(v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni 
strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.

4. Izbran zunanji izvajalec za posameznega stro-
kovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog 
prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) 
v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

5. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec 
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.

6. Prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 
20 % zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali 
manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanje za 
vsaj 1 zaposlenega. Upoštevajo se samo sodelavci, ki so 
v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju preverljivi po 
podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

7. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj 
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti 
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.

8. Usposabljanje ne sme biti izvedeno pred objavo 
javnega poziva (8. 10. 2021).

9. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.6.1. 
pozivne dokumentacije.

10. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih 
zakona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca, 
ali njegov družinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri usta-
noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in 
popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove ob-

vezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v 
okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev 
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba 
o sofinanciranju.

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V 
primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor je 
javni poziv še vedno odprt oziroma so sredstva še vedno 
na voljo, ima prijavitelj v primeru, da ustreza pogojem, 
možnost ponovne oddaje vloge.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023, znaša 
1.300.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-

računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer na-
menska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo ka-
darkoli prekliče,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo ka-
darkoli spremeni,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne ve-
ljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do 
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne doku-
mentacije ali začasne ustavitve, torej tistih, ki jih je sicer 
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval 
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe 
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko 
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv 
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti 
prejemanje vlog.

V primeru spremembe javnega poziva oziroma 
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad 
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod 
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten‑
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravi-
čene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav-
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enot-
nemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgor-
nje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih 
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena 
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upo-
števa se skupni znesek pomoči v ta namen.

9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode‑
ljena sredstva

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev 
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti 
stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 
30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 
in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo 
sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je 
30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-
tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-
mu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev 
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski 
podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje 
zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od 
pogodbe.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v 
posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračun-
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ska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali v 
začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški:
– Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca).
Strošek DDV ni upravičen strošek.
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu 
usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za 
pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih 
digitalizacije v katalogu strokovnjakov pri DIH Slovenije.

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustrez-
nih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za 
ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udelež-
be usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede 
na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 
ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja 
za vsaj 1 zaposlenega.

Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo 
enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod po-
gojem, da od leta 2019 še ni pridobil sofinanciranega 
vavčerja za dvig digitalnih kompetenc.

Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, ma-
ksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da je mogoče za enega zaposlene-
ga uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije. Davek na 
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

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

in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo 
na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni 
obliki.

Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo 
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda 
na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

V kolikor se odloči za strokovno pomoč, lahko pri-
javitelj, ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda 
svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko 
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na 
ePortalu Sklada.

Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč 
pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. 
Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje 
so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/por-
tal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock- 
spot-svetovanje/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
odločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pra-
viloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema 
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. V pri-

meru, da je oddanih vlog več kot 250, se rok obravnave 
sorazmerno podaljša. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k 
podpisu pogodbe.

Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu pod-
jetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k 
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega 
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanci-
ranju vrniti.

Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v 
digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digi-
talnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim 
digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj 
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko 
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.

V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra‑
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vr-
niti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega 
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini 
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva 
nakazila do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po‑
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se 
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja pro-
jekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve ob-
veznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega 
sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili 
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredo-
val neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente 
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim 
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev 
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem 
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, 
kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospo-
darne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski podjetniški 
sklad zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe oziroma v 
kolikor je bila subvencija že izplačana, od upravičenca 
zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni 
proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum go-
ljufije prijavljen pristojnim organom.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
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Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato 
bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne raz-
krivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti 
in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke- 
spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 430-0063/2019-2 Ob-3044/21
Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premože-

nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 
2021, Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Bran-
ko Kidrič, župan, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo etažnih delov v poslovni stavbi na 
naslovu Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-

ga zbiranja ponudb: Občina Rogaška Slatina, Izletniška 
ulica 2, Rogaška Slatina, ki jo zastopa župan, mag. 
Branko Kidrič (matična številka: 5883946, ID za DDV: 
SI84699825).

2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb
Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu 

Kidričeva ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, stavba 2635-
60, ki je povezana s parcelo 2635 842/3, 842/7 in 842/8 
k.o. 2635. Prodaja se nepremičnina, poslovni prostor z 
ID znakom 2635-60-4 in 2635-60-5 in 2635-60-9, v sku-
pni površini 560,87 m2, vključno s solastniškim deležem 
na skupnih prostorih, objektu, napravah in funkcional-
nem zemljišču, v sorazmernem delu.

Poslovni prostor v lasti Občine Rogaška Slatina se 
prodaja kot celota.

Poslovni prostor je v tretji gradbeni fazi.
V ponujenih poslovnih prostorih se bodo lahko 

opravljale izključno mirne pisarniške dejavnosti.
Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja po-

nudb, ni obremenjena. Parkirni prostori niso predmet 
prodaje, kupec bo lahko neodplačno koristil vsa javno 
dostopna parkirna mesta v neposredni bližini zgradbe.

Izhodiščna cena nepremičnine je enaka ocenjeni 
in znaša 470.000,00 EUR. V ceno ni vključen davek na 
promet nepremičnin, v višini 2 %, ki ga bo plačal kupec.

Občina Rogaška Slatina ob prodaji poslovnega pro-
stora zahteva vknjižbo odkupne pravice na poslovnem 
prostoru za čas 5 let od sklenitve kupoprodajne pogodbe 
za ceno, po kateri je poslovni prostor prodala in vknjižbo 
predkupne pravice za enako obdobje.

3. Pogoji prodaje
– nepremičnina, ki je predmet prodaje, bo predmet 

odkupne in predkupne pravice;
– nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kup-

ljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne 
napake, ki so oziroma bi morale biti kupcu znane;

– nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponu-
dniku, kriterij za določitev najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena kupnina;

– z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna 
pogodba v roku 8 dni od dokončne izbire. Če v tem času 
izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe, se šteje, da je 
od nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati 
vplačano varščino;

– plačilo celotne kupnine v roku 30 dni od sklenitve 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

– razpolagalni pravni posel (izročitev intabulacijske 
klavzule z overjenim podpisom prodajalca) se izvede po 
plačilu celotne kupnine, stroške zemljiškoknjižne izved-
be prenosa lastninske pravice nosi kupec. V primeru, da 
kupec plača kupnino ali del kupnine s pomočjo bančne-
ga kredita (in/ali zavarovanja s hipoteko s kupljenimi ne-
premičninami), se to vprašanje uredi skladno s poslovno 
prakso za izvedbo tovrstnega plačila in/ali zavarovanja.

4. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravi-
ce: v zemljiški knjigi vpisana etažna lastnika (2) imata 
predkupno pravico, ki jima je bila ponujena že v postop-
ku priprave metode razpolaganja.

5. Pogoji za udeležbo
Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora naj-

kasneje do poteka roka za oddajo ponudb (to je do 
29. 10. 2021 do 11. ure) vplačati varščino v višini 10 % iz-
hodiščne cene nepremičnine, kar znaša 47.000,00 EUR. 
Varščina se vplača na transakcijski račun Občine 
Rogaška Slatina št. SI56 013060100004020, sklic 
SI00 714199. Izbranemu ponudniku se vplačana var-
ščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne 
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnej-
šega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, 
da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača 
kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe in proda-
jalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od 
pogodbe.

6. Obvezna vsebina ponudbe
Ponudba za nakup mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (prilo-

ga 1);
– izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev 

javnega zbiranja ponudb« (priloga 2);
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga 3);
– parafiran »Vzorec pogodbe« (priloga 4);
– potrdilo o vplačilu varščine.
Le pravočasna ponudba, ki vsebuje vse zgoraj nave-

dene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravoča-
sne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo 
ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer 
komisija ponudnika obvesti. Ponudnik, ki je oddal ponud-
bo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa formalno 
pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako ponudbo dopolni.

7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna 
še 60 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti dosta-
vljena na naslov prodajalca najkasneje do 29. 10. 2021 
do 11. ure. Ponudbo je potrebno vložiti v zaprti kuverti z 
oznako »Ponudba za nakup nepremičnine, dela stavbe 
2635-60-4 in 2635-60-5 in 2635-60-9 ne odpiraj!«.

9. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb 
bo javno (oziroma s takrat veljavnimi ukrepi NIJZ) in bo 
potekalo dne 29. 10. 2021, v prostorih Občine Rogaška 
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, ob 
12. uri. Soba, kjer bo potekalo odpiranje ponudb, bo 
ustrezno označena. Javno odpiranje bo vodila imeno-
vana Komisija za vodenje in nadzor postopka ravna-
nja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina. 
Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju 
ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, 
predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim poobla-
stilom ponudnika.

10. Merilo za izbor
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki 

pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene.
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Po prejemu ponudb se lahko opravijo dodatna po-
gajanja, da se doseže za prodajalca ugodnejša ponud-
ba.

O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo 
ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo 
sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane 
osebe.

11. Možnost ustavitve postopka prodaje: izključena 
je obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponud-
nikom, ki je ponudil najvišjo ceno. Župan ali od njega 
pooblaščena oseba lahko do sklenitve pravnega posla 
ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom po-
vrnejo vplačane varščine brez obresti in stroški v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 
Skrbnik pravnega posla na strani prodajalca je Petra 
Gašparić.

12. Dodatne informacije
Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je 

objavljeno na spletni strani Občine Rogaška Slatina, 
www.obcina-rogaska.si, v Uradnem listu RS se objavi 
besedilo javnega zbiranja ponudb.

Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodaj-
nih pogojev in predmeta prodaje ter ogleda poslovnih 
prostorov lahko interesenti dobijo na sedežu Občine 
Rogaška Slatina pri Petri Gašparić, v času uradnih ur, 
tel. 03/818-17-15, elektronska pošta: petra.gasparic@
rogaska-slatina.si.

Občina Rogaška Slatina
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Evidence sindikatov

Št. 101-6/2021-3 Ob-2817/21
Sindikat ZSSS Sindikat delavcev trgovine Slo-

venije, Sindikalna podružnica SDT OBI Koper, An-
karanska cesta 3a, Koper, z nazivom statuta Statut 
sindikata OBI, ki je v hrambi pri Upravni enoti Koper, 
na podlagi odločbe št. 026-1/2004 z dne 27. 1. 2004 
in sprememba z dne 16. 6. 2009, je vpisan v evidenco 
hrambe statutov sindikatov pod zaporedno številko 102, 
se z dnem 9. 8. 2021 izbriše iz evidence hrambe statu-
tov sindikatov.

Št. 10100-8/2021-2 Ob-2958/21
Statut SINDIKATA ZDRUŽENJE STARŠEV V VIZ 

SONCE SLOVENIJE se hrani pri Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov 
17. 9. 2021 pod zaporedno številko 248.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0052 Z 140/2020 Os-2778/21
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici 

Brigiti Trnovšek Pinter v izvršilni zadevi upnice Re-
publike Slovenije, matična št. 5854814000, davčna 
št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo 
zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike 
Slovenije, Prešernova ulica 27, Celje, zoper dolžnico 
Leo Schwarz, EMŠO 0212953375009, 84 Ealing Vil-
lage W5 2EA, London, zaradi izterjave 2.447,02 EUR 
s pp, 20. avgusta 2021 sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžnice Lee Schwarz, 
84 Ealing Village W5 2EA, London, se postavi odve-
tnik Tomaž Germ, Prešernova ul. 27, Celje.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Cen-
ter za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 8. 2021

II N 133/2021 Os-2832/21
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom 

II N 133/2021 z dne 25. 8. 2021 nasprotnemu ude-
ležencu Ehrimu Djaferovskemu, kateremu vročitve v 
tujini ni bilo možno opraviti in tudi nima pooblaščenca 
v Republiki Sloveniji, na podlagi 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v nadaljevanju ZPP) postavilo začasno zastopnico 
odvetnico Špelo Bauman, Ferrarska ulica 12, Koper.

Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne bo sporočil, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 8. 2021

II N 1146/2019 Os-3193/20
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravoso-

dni svetovalki Manci Ambrožič, v nepravdni zadevi 
predlagateljice Hebe Kanoun, Na jami 12, Ljubljana, 
ki jo zastopa Odvetniška družba Nana Weber d.o.o. 
iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Mazen 
Alkhatib Almasri, Grablovičeva ulica 38, Ljubljana, z 
začasno zastopnico odvetnico Sanjo Brezinščak iz 
Ljubljane, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve 
otrok, določitve preživnine in stikov, o razrešitvi po-
stavljene začasne zastopnice, dne 22. oktobra 2020 
sklenilo:

Začasna zastopnica nasprotnega udeleženca, 
odvetnica Sanja Brezinščak, določena s sklepom z 
dne 4. 9. 2020, se razreši.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2020

2769 I 1228/2021 Os-2877/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., ma-
tična št. 5226406000, davčna št. 23034033, Verovško-
va ulica 62, Ljubljana, proti dolžniku Mitya Kodermac, 
EMŠO 0905969500461, Sukhunvit Soi 4, zaradi izterja-
ve 57,57 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Simona Zupan – 
odvetnica, Pražakova ulica 7, Ljubljana.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2021

2874 Z 489/2020 Os-2982/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavaro-
vanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična 
št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna upra-
va RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljub-
ljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana – dostava, ki 
ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, 
Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Marie Sin-
clair, roj. 14. 11. 1945, 381 Warden Court Alexandra, 
Avenue South (Flat B), Harrow, zaradi zavarovanja 
2.015,81 EUR, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Irena 
Hartman, Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 118/2019 Os-2833/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 
pok. Katarini Žunič, rojena 5. 11. 1896, nazadnje stanu-
joča na naslovu 5252 Carnegie Street Pittsburgh 1, PA, 
ZDA, umrla 6. 11. 1971, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
1., 2. in 3. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem 
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za 
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 30. 8. 2021
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D 252/2021 Os-2736/21

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Dre-
melj, roj. 2. 9. 1858, umrla 16. 3. 1910, nazadnje stan. 
Žalna 18, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje sklepa o 
dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnica ostala brez 
dedičev.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 8. 2021

D 253/2021 Os-2737/21

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Fink Jo-
sipu, roj. 8. 2. 1845, umrl 19. 6. 1925, nazadnje stan. 
Žalna 13, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje sklepa o 
dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnik ostal brez 
dedičev.

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 od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 8. 2021

D 254/2021 Os-2738/21

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Garvas 
Jerneju, roj. 2. 8. 1874, umrl 13. 8. 1917, nazadnje stan. 
Žalna 5, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje sklepa o 
dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnik ostal brez 
dedičev.

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 od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 8. 2021

D 255/2021 Os-2739/21

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Josipu 
Javornik, roj. 25. 10. 1847, umrl 22. 6. 1932, nazadnje 
stan. Žalna 6, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje skle-
pa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnik ostal brez 
dedičev.

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 od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 8. 2021

D 256/2021 Os-2740/21
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Mihaelu 
Košak, roj. 7. 9. 1854, umrl 29. 10. 1935, nazadnje stan. 
Žalna 43, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje sklepa o 
dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnik ostal brez 
dedičev.

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 od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 8. 2021

D 258/2021 Os-2741/21
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Ani Peček, 
roj. 20. 7. 1887, umrla 28. 12. 1970, nazadnje stan. Stari 
trg 7, Ivančna Gorica, sodišče za potrebe izdaje sklepa 
o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnica ostala brez 
dedičev.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 8. 2021

D 259/2021 Os-2742/21
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Frančišku 
Perko, roj. 12. 11. 1862, umrl 17. 10. 1934, nazadnje 
stan. Žalna 4, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje skle-
pa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnik ostal brez 
dedičev.

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 od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

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

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 8. 2021
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D 260/2021 Os-2743/21

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Steklasa 
Lovrencu, roj. 8. 8. 1858, umrl 3. 9. 1936, nazadnje stan. 
Žalna 33, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje sklepa o 
dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnik ostal brez 
dedičev.

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 od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 8. 2021

D 251/2021 Os-2744/21

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Frančišku 
Berlan, roj. 20. 11. 1863, umrl 10. 8. 1943, nazadnje 
stan. Žalna 8, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje skle-
pa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnik ostal brez 
dedičev.

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 od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 19. 8. 2021

D 49/2020 Os-2761/21

V zapuščinski zadevi po pokojnem Janku Goričar, 
roj. 11. 12. 1950, umrl 11. 2. 2020, nazadnje stanujo-
čem Trubarjeva cesta 13, Grosuplje, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vlo-
ži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 

podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 24. 8. 2021

II D 475/2020 Os-1691/21
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Lingar Josipu, rojenem dne 
9. 3. 1883, umrlem dne 10. 3. 1953, stalno ali začasno 
prebivališče neznano, državljanstvo neznano.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki o potencialnih 
dedičih I., II. in III. dednega reda, na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v enem letu od objave tega oklica. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2021

IV D 3564/2017 Os-2745/21
V zapuščinski zadevi po pokojnem Emilu Židanu, 

rojenem 25. 8. 1949, umrlem 25. 10. 2017, nazadnje 
stanujočem Novo Polje, cesta XI 9, Ljubljana, državlja-
nu Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upni-
kom.

Zapustnik je zapustil nepremično premoženje, v 
postopku pa so bile prijavljene terjatve upnikov, zoper 
zapustnika se vodijo tudi številni izvršilni postopki.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da lah-
ko upniki pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter, da lahko v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapu-
stnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2021

III D 725/2020 Os-2813/21
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Štefanu Nemec, rojen 13. 11. 1936, 
umrl 1. 12. 2020, nazadnje stan. Celovška cesta 287, 
Ljubljana, državljan Republike Slovenije.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti poročen in 
brez potomcev. Starša zapustnika sta umrla pred njim. 
Zapustnik je imel poleg pokojne sestre Gizele Kohek še 
sestro Emo Taleski, roj. 25. 5. 1929, ki naj bi živela in 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 162 / 8. 10. 2021 / Stran 2153 

umrla nekje na Švedskem. Ema Taleski naj bi imela pet 
potomcev, o katerih sodišče nima nobenih podatkov.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju (ZD) poziva vse potomce zapustnikove sestre 
Eme Taleski ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslov-
nemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica 
na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v 
Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2021

D 328/2021 Os-3011/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 22. 12. 1888 umrli Caterini Zanutig, roj. 
Daneucig, roj. 1824 v Solkanu, z zadnjim stalnim prebi-
vališčem Travnik 442, Gorica, Italija.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-

dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2021

D 238/2021 Os-2859/21
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Andreju Vrtačič, rojenem 25. 10. 1955, 
umrlem 2. 1. 2021, nazadnje stanujoč Prapreče pri Šen-
tjerneju 14, Šentjernej, izdaja naslednji oklic:

Po pokojnem Andreju Vrtačiču se pozivajo nezna-
ni dediči, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer Center za socialno delo 
Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, Resslova 
7b, Novo mesto, v roku 12 mesecev od dneva objave 
tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 2. 9. 2021

D 204/2017 Os-2764/21
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Janku Šoštarič, EMŠO 
2609962500260, rojenem 26. 9. 1962, umrlem 30. 11. 
2017, nazadnje stanujočem Sodinci 19, Velika Nedelja, 
v katerem je ugotovljeno, da gre za zapuščino brez 
dedičev.

Morebitne upnike se poziva, da lahko v šestih me-
secih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju.

Morebitne upnike se opozarja, da bo zapuščina 
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če no-
ben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos 
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine in 
da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Morebitni upniki lahko pri zapuščinskem sodišču 
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino 
in zapustnikovih obveznostih.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 23. 8. 2021

D 80/2020 Os-2747/21
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 

22. 5. 2018 umrli Stare Cvetanović Amaliji, roj. 27. 5. 
1941, nazadnje stanujoči Bohinjska Češnjica 1, Srednja 
vas v Bohinju. Naslov zapustničinega sina ni znan. Zato 
se ga poziva, da se v roku enega leta od objave tega 
oklica, javi sodišču in uveljavlja dedno pravico, sicer bo 
odločeno na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 22. 6. 2021

D 116/2021 Os-2831/21
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici na podlagi 

206. člena Zakona o dedovanju (ZD) objavlja oklic de-
dičem.

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod 
opravilno številko D 116/2021 v teku zapuščinski posto-
pek po pokojnem Andreju Kodriču, rojenem 8. 9. 1941, 
umrlem 26. 2. 2021, nazadnje stanujočem Ulica Preko-
morske brigade 7, Poljčane.

Ker živi ena izmed zakonitih dedičev v tujini, vro-
čitev vabila pa se zaradi neznanega naslova ni mogla 
opraviti, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju (ZD) s tem oklicem poziva dedinjo in vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni 
deski naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS zakonita 
dedinja ne bo zglasila, bo sodišče odločilo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga v spisu.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 31. 8. 2021

D 52/2021 Os-2918/21
Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod 

opravilno številko D 52/2021 v teku zapuščinski posto-
pek po pokojnem Konradu Špesu, rojenem 30. 9. 1937, 
umrlem 14. 12. 2020, nazadnje stanujočem Grogova 
ulica 5, Slovenska Bistrica.

Ker vsi dediči zapustnika sodišču niso znani, sodi-
šče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni 
deski naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 9. 2021

D 104/2021 Os-2763/21
Pri Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah je v 

teku zapuščinski postopek po pokojnem Viljemu Pavlo-
viču, rojenem 25. 8. 1960, nazadnje stanujočem Škal-
ska cesta 6, Slovenske Konjice, ki je umrl 18. 3. 2021, 
sodišče poziva dediče, ki mislijo, da imajo pravico do 
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dediščine, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v zade-
vi D 104/2021, najkasneje v enem letu od objave tega 
oklica.

Okrajno sodišče v Slovenski Konjicah
dne 17. 8. 2021

Oklici pogrešanih

N 48/2019 Os-2566/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice je v teku postopek, 

da se ugotovi smrt osebe: Matevž Zorman, rojen 14. 9. 
1879, nazadnje stanujoč v Mojstrani.

Pozivamo pogrešanega, naj se oglasi, če je še živ, 
prav tako pa pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in 
o njegovem življenju, naj se v roku 30 dni po objavi tega 
oglasa javijo Okrajnemu sodišču na Jesenicah. Po po-
teku tega roka bo sodišče izvedlo postopek na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 7. 2021

N 35/2019 Os-2567/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice je v teku postopek, 

da se ugotovi smrt osebe: Jakob Friderik Berce (Mirco 
Frederick Bercee), rojen 3. 7. 1934 (tudi 3. 7. 1936), na-
zadnje stanujoč v Kanadi, kjer je dne 10. 6. 2017 umrl.

Pozivamo pogrešanega, naj se oglasi, če je še živ, 
prav tako pa pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in 
o njegovem življenju, naj se v roku 30 dni po objavi tega 
oglasa javijo Okrajnemu sodišču na Jesenicah. Po po-
teku tega roka bo sodišče izvedlo postopek na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 7. 2021

N 78/2021 Os-2910/21
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 

razglasitev za mrtvo naslednjo pogrešano osebo: Jakob 
Žigante, pok. Blaža, rojen dne 16. 7. 1893 v Rakitovcu, 
neznanega bivališča.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, se 
poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh me-
secih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 9. 2021

N 48/2021-7 Os-2969/21
Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku 

nepravdni postopek predlagajoče stranke: Stanislav Ši-
mon, Neradnovci 54, Petrovci, ki ga zastopa odvetnik 
Jože Korpič, Slomškova ulica 1, Murska Sobota, zoper 
nasprotnega udeleženca Karla Šimon, roj. 26. 6. 1922 

v Neradnovcih, Gornji Petrovci, neznanega bivališča v 
Venezueli, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer od-
vetnik Danilo Hari, Slomškova ulica 11, Murska Sobota.

Karel Šimon se je rodil dne 26. 6. 1922 v Neradnov-
cih, umrl pa bi naj leta 1994 v Venezueli. Ta okoliščina 
izhaja iz dopisa slovenskega duhovnika iz Caracasa z 
dne 11. 6. 1994, saj iz vsebine izhaja, da bi naj tega dne 
bil pokopan Karel Šimon. Pismo je bilo naslovljeno bratu 
pokojnega oziroma očetu predlagatelja. Predlagatelj je 
dne 9. 3. 2016 posredoval zaprosilo glede nasprotnega 
udeleženca Veleposlaništvu Republike Slovenije v Bra-
ziliji, vendar odgovora Veleposlaništvo nikoli ni podalo.

Sodišče v skladu s 126. členom Zakona o neprav-
dnem postopku (ZNP-1) poziva Karla Šimon, da se javi 
tukajšnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli 
vedeli o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, 
zlasti pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu so-
dišču v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sodišče po preteku navedenega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 9. 2021

I N 42/2021 Os-2925/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi nepravdni po-

stopek za razglasitev pogrešanega Štefana Široka, ro-
jenega dne 16. 8. 1888 v Dolu 13, sina Andreja Široka in 
Ivane, rojene Vovk (Volk), z zadnjim znanim bivališčem 
na naslovu Grgar 17, 5251 Grgar, za mrtvega.

Pogrešani je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik 
nepremičnin v katastrski občini 2293 Grgar.

Pogrešanega v tem postopku zastopa skrbnik za 
posebni primer odvetnik Simon Čehovin, Ulica tolmin-
skih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica.

Sodišče poziva vse, ki karkoli vedo o življenju in 
smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 9. 2021

I N 38/2021 Os-2926/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi nepravdni po-

stopek za razglasitev pogrešanega Andreja Široka, ro-
jenega dne 16. 4. 1880 v Dolu 13, sina Andreja Široka in 
Ivane, rojene Vovk (Volk), z zadnjim znanim bivališčem 
na naslovu Grgar 17, 5251 Grgar, za mrtvega.

Pogrešani je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik 
nepremičnin v katastrski občini 2293 Grgar.

Pogrešanega v tem postopku zastopa skrbnik za 
posebni primer odvetnik Simon Čehovin, Ulica tolmin-
skih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica.

Sodišče poziva vse, ki karkoli vedo o življenju in 
smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 9. 2021
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Preklici

Drugo preklicujejo 

ALOJZ PETRIČ S.P., Jezero 35, Preserje, iz-
vod licence, št. 015285/005, za vozilo Mercedes, reg. 
št. LJ 99-APS, veljavnost do 23. 11. 2022. gnv‑343550

C.N. TRANSPORT d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Ma-
ribor, izvod licence, št. GE011726/07109/006, za vozilo 
reg. št. LJ11-FTN, veljavnost do 24. 1. 2025. gnu‑343551

DEJANAC PROMET d.o.o., Sovretova ulica 58, Kr-
ško, izvod licence, št. GE008744/07728/009, za vozilo reg. 
št. KKDUSKO8, veljavnost do 19. 4. 2022. gnb‑343545

Filiposka Sanja, Ulica frankolovskih žrtev 15, Ce-
lje, študentsko izkaznico, št. 0005856858, izdala Fa-
kulteta za management Koper, na ime Sanja Damjanić. 
gnw‑343549

GIGAS d.o.o., Nove Trate 25, Mozirje, izvod li-
cence, št. GE010297/05431/001, za vozilo Iveco, reg. 
št. CE FH 138, veljavno do 19.12.2023. gnk‑343540

GIGAS d.o.o., Nove Trate 25, Mozirje, izvod li-
cence, št. GE010297/05431/002, za vozilo Iveco, reg. 
št. CE CT 314, veljavno do 19.12.2023. gnj‑343541

GIGAS d.o.o., Nove Trate 25, Mozirje, izvod li-
cence, št. GE010297/05431/004, za vozilo Iveco, reg. 
št. CE FE 101, veljavno do 19.12.2023. gni‑343542

GIGAS d.o.o., Nove Trate 25, Mozirje, izvod li-
cence, št. GE010297/05431/015, za vozilo Iveco, reg. 
št. CE KH 263, veljavno do 19.12.2023. gnh‑343543

GIGAS d.o.o., Nove Trate 25, Mozirje, izvod li-
cence, št. GE010297/05431/021, za vozilo Iveco, reg. 
št. CE FD 797, veljavno do 19.12.2023. gng‑343544

 Klis Jasmin, Olovske luke bb, 71340 Olovo, BIH, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500047272000, 
izdal Cetis Celje d.d. gnz‑343546

MITRAŠEVIĆ d.o.o., Obrežje 79, Jesenice na Do-
lenjskem, izvod licence, št. GE009562/07639/011, za 
vozilo Mercedes Benz, reg. št. KK-MITR12, veljavnost 
do 22. 12. 2021. gnm‑343559

Pucihar Aleš, Tržaška 39, Ljubljana, izkaznico voj-
nega veterana, št. 6970, izdajatelj UE Ljubljana, leto 
izdaje 2005. gnx‑343548

PUNTAR TRANSPORT D.O.O., CESTA POD SLIV-
NICO 2, Cerknica, izvod licence, št. 016070/006, za 
vozilo Mercedes, reg. št. LJ HI 019. gnt‑343552

PUNTAR TRANSPORT D.O.O., CESTA POD SLIV-
NICO 2, Cerknica, izvod licence, št. 016070/019, za 
vozilo MAN, reg. št. LJ DG 768, veljavnost do 13. 4. 
2023. gns‑343553

PUNTAR TRANSPORT D.O.O., CESTA 
POD SLIVNICO 2, Cerknica, potrdilo za voznika, 
št. 016070/RB14-2-5846/2018, izdano na ime Koštić 
Jasmin, veljavnost od 2. 12. 2018 do 2. 12. 2020, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr‑343554

PUNTAR TRANSPORT D.O.O., CESTA 
POD SLIVNICO 2, Cerknica, potrdilo za voznika, 
št. 016070/BGD14-2-5855/2019, izdano na ime Ma-
linić Mladen, veljavnost od 23. 10. 2019 do 12. 3. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnq‑343555

PUNTAR TRANSPORT D.O.O., CESTA 
POD SLIVNICO 2, Cerknica, potrdilo za voznika, 
št. 016070/RB14-2-1092/2019, izdano na ime Sreteno-
vić Branko, veljavnost od 8. 3. 2019 do 8. 3. 2021, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnp‑343556

PUNTAR TRANSPORT D.O.O., CESTA 
POD SLIVNICO 2, Cerknica, potrdilo za voznika, 
št. 016070/SŠD14-2-4666/2020, izdano na ime Vr-
hovac Miroslav, veljavnost od 5. 10. 2020 do 14. 3. 
2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gno‑343557

PUNTAR TRANSPORT D.O.O., CESTA 
POD SLIVNICO 2, Cerknica, potrdilo za voznika, 
št. 016070/SŠD14-2-5313/2018, izdano na ime Ždra-
lić Fikret, veljavnost od 29. 10. 2018 do 1. 2. 2019, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnn‑343558

 Rezec Beno, Jarmovec 10A, Dramlje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500048270000, izdal Cetis 
d.d. gnh‑343539

 TRANS DE-JUS d.o.o., Kidričeva ulica 90, 
Rogaška Slatina, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500007540007, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Ibrahimović Senad. gny‑343547
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