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Javni razpisi

 Ob-2361/15

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-
dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.)) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov 
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 
(Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih 
producentov v letu 2015-1 (mladinska 

dokumentarna oddaja)
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 

razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih av-
diovizualnih del (mladinska dokumentarna oddaja), ki 
omogočajo televizijsko predvajanje in so izvorno produ-
cirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega 
razpisa bo odkupljena dela Radiotelevizija Slovenija (v 
nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih 
v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji 

pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) 

– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-doku-
mentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, 
srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nani-
zanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga 
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, 
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem 
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelek-
tualne stvaritve.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, 
popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma 
prijavitelja.

3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za 
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene 
z zakonom, predpisi in tem razpisom.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO 
prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno 
pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne 
sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela 

– soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot so 
določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 
(UPB3), 68/08 in 85/10 – Skl. US).

8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno 
opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in 
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, 
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.

9. Sinopsis – je besedilo, ki povzema bistvo 
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje 
glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega 
do dve tipkani strani.

10. Režijska eksplikacija/koncept – razlaga re-
žiserjevega videnja nastajajočega AV dela. Obsega do 
pet tipkanih strani.

3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet 
razpisa

RTV SLO bo na razpisu financirala odkup nasle-
dnjih slovenskih AV del:

– Mladinska dokumentarna oddaja, sklop 10. od-
daj, v trajanju 25 minut na oddajo (maksimalna vre-
dnost razpisanih sredstev je 58.000,00 EUR z DDV 
– 5.800,00 EUR na oddajo).

Zahteve glede zvrsti in tematike AV del, ki so pred-
met razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standar-
di, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: dela 
morajo biti posneta in izročena primerna za predvajanje 
v visoki HD ločljivosti 1920 x1080. Ustrezati morajo Teh-
ničnim standardom za sprejem končanih oddaj na FTP 
strežnik, ki bodo navedeni v prilogi k pogodbi.

5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, na-
menjenih za predmet razpisa: maksimalna vrednost 
sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša sku-
paj 58.000,00 EUR bruto.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu,
– obrazec za navedbo referenc prijavitelja,
– obrazec za navedbo vseh realiziranih AV del prija-

vitelja v letih 2012, 2013 in 2014, z navedbo naročnikov 
posameznega AV dela,

– obrazec s seznamom avtorske ekipe,
– obrazec za navedbo referenc avtorske ekipe,
– obrazec s terminskim načrtom realizacije dela,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
– izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa 

neodvisnega producenta,
– izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavitelj 

poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da 
zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV 
SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek 
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zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma 
ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja,

– izjavo o predložitvi garancij,
– vzorec ocenjevalnega lista in seznam obveznih 

prilog, ki niso vključene v razpisno dokumentacijo ter 
navodila za oddajo vloge,

– obrazec finančnega predračuna produkcijske 
cene AV dela,

– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti 

izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so 
ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzor-
ca pogodbe o odkupu AV dela ter vsako izjavo in obrazec.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni produ-

centi, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o avdiovizualnih 
medijskih storitvah in so pravna ali fizična oseba:

– ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produk-
cije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni 
izmed držav, članic EU;

– ki ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma 
pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;

– v kateri ima izdajatelj televizijskega programa naj-
več petindvajset odstotni delež kapitala ali upravljavskih 
oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju;

– ki po naročilu posameznega izdajatelja televizij-
skega programa ustvari največ polovico svoje produkcije 
na leto.

Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije 
AV del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evrop-
ska dela tvorijo večinski delež njegove AV produkcije 
v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge 
in tretje alineje prejšnjega odstavka te točke razpisa.

b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj 
poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, zoper 
prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani 
RTV SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden 
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega preneha-
nja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe 
prijavitelja.

c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, mo-
rajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi 
o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdi-
ovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo teh-
nično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, 
določenim v 4. točki tega razpisa.

d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno z za-
konskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne 
osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena 
ter z zakonom, ki ureja medije.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma 
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.

8. Vloga
Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na razpisu z ne-

omejenim številom vlog.
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:

1. v celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje na 
razpisu (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št.1),

2. navedene reference prijavitelja (obvezno od-
dati na obrazcu RTV SLO št. 2),

3. seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja 
v letih 2012, 2013 in 2014, z navedbo naročnikov po-
sameznega AV dela (obvezno oddati na obrazcu RTV 
SLO št. 3),

4. obrazec s seznamom avtorske ekipe (obvezno 
oddati na obrazcu RTV SLO št. 4),

5. obrazec za navedbo referenc avtorske ekipe 
(obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 5),

6. terminski načrt realizacije dela (obvezno oddati 
na obrazcu RTV SLO št. 6),

7. izjavo o sprejemanju pogojev razpisa, ki jo 
podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati 
na obrazcu RTV SLO št. 7),

8. izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev sta-
tusa neodvisnega producenta, ki jo podpiše upravičeni 
zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV 
SLO št. 8),

9. izjavo, da ima na dan prijave na razpis prijavi-
telj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, da 
zoper prijavitelja ni začet tožbeni postopek s strani RTV 
SLO in da proti osebi prijavitelja ni uveden postopek za-
radi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni 
začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja, ki jo 
podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati 
na obrazcu RTV SLO št. 9),

10. izjavo o predložitvi garancij, ki jo podpiše 
upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na 
obrazcu RTV SLO št. 10),

11. izpolnjen finančni predračun produkcijske 
cene AV dela, v katerem so ovrednoteni vsi stroški, 
potrebni za celovito realizacijo dela (obvezno oddati na 
obrazcu RTV SLO št. 11),

12. na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe 
o odkupu AV dela (obvezno oddati na vzorcu pogodbe 
RTV SLO),

13. dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti 
produkcije AV del, ki na dan prijave na razpis ni staro več 
kot tri dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih 
ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence 
AJPES (npr. društva, zavodi)),

14. sinopsise za vse oddaje,
15. scenarije za 5 oddaj,
16. splošno režijsko eksplikacijo.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO 
po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih eviden-
cah oseb javnega prava.

Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki 
mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in ži-
gosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod 
popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na CD 
ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna 
pisnemu izvirniku vloge.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za 
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih 
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se 
s posamičnim sklepom zavržejo.

9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko pošljejo vloge v naslednjih razpi-

snih rokih: do vključno 17. 7. 2015;
Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slove-

nija, Kolodvorska 2 – 4, 1000 Ljub ljana, na njih pa mora 
pisati »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za odkup 
avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu 2015-1 
(mladinska dokumentarna oddaja). Na zadnji strani ovoj-
nice je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja. Če 
prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV delo posre-
dovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici.

RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno, če jo bo RTV 
SLO prejela oziroma jo bo prijavitelj s priporočeno poštno 
pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki razpisa. 
Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posame-
zna vloga

Prijavljena AV dela bodo ocenjena po naslednjih 
kriterijih:

– vsebina (izbor teme oziroma vsebine, način nje-
ne obdelave in podajanja, sporočilnost, komunikativ-
nost …) – do 60 točk;
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– kreativna ekipa (reference in profesionalna kredi-
bilnost režiserja, DOP-ja oziroma snemalca ter produ-
centa) – do 30 točk;

– cena (najugodnejša ponudba) – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV 

delo prejme na razpisu, je 100 točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne 

bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega 

seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje 
v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projek-

tov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v rokih, ki so določeni 
v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki 
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom 
zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno 
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV 
SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravo-
časne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo 
vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo 
strokovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi meril 
in kriterijev, določenih v razpisu.

Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev iz-
brana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena 
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži 
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne 
odkupi nobenega dela, kolikor strokovna komisija preso-
di, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za 
odkup. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko 
obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero 
se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa 
izbranih del ali o zavrnitvi odkupa del.

V primeru sprostitve ali povečanja sredstev si RTV 
SLO pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo, s ka-
tero se na podlagi rezervne liste odobri financiranje od-
kupa že zavrnjenega dela ali poveča obseg financiranja 
odkupa že odobrenega dela. Z novo odločbo se odpravi 
in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi 
financiranja odkupa.

S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila 
pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del 
razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili 
vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO 
si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove 
k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če se prijavitelji 
izbranih del v določenem roku iz neupravičenih razlogov 
ne bodo odzvali pozivu, bo RTV SLO štela, da odstopajo 
od sklenitve pogodbe.

Prijavitelji izbranih del morajo pred sklenitvijo po-
godbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV 
SLO pridobi izključne ter časovno neomejene materialne 
avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko in 
spletno predvajanje odkupljenega AV dela ter za nje-
govo arhiviranje kot dela lastne programske produkcije 
v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO in 
arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem prime-
ru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe 
o odkupu.

Prijavitelji izbranih del so v vseh fazah realizacije 
AV del (pred produkcija, produkcija, post produkcija) 
dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcij-
skimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO. Vsaka 
dokončana faza pri nastajanju AV dela mora biti pisno 
odobrena s strani pristojnega urednika, še posebej AV 
delo v fazi grobe montaže. Prav tako morajo prijavitelji 
izbranih AV del RTV SLO pravočasno posredovati vse 
podatke, ki so potrebni za nemoteno realizacijo ter pred-
vajanje in arhiviranje odkupljenih AV del.

12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva

Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih 
projektov, morajo biti porabljena v proračunskih letih 
2015/2016.

Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih pro-
jektov v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba 
o odkupu AV dela.

13. Rok za izročitev izbranih AV del
Prijavitelji izbranih AV del, s katerimi bo RTV SLO 

sklenila pogodbo o odkupu dela, morajo celotna AV dela 
izročiti najkasneje v naslednjih rokih:

– mladinska dokumentarna oddaja: do 15. 2. 2016.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z raz-

pisom obrnejo na UPE KUP, Martino Novak, elektronski 
naslov: martina.novak@rtvslo.si, od ponedeljka do pet-
ka, med 10. in 14. uro.

Ta javni razpis začne veljati z dnem objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije. V celoti je objavljen 
tudi na spletnih straneh RTV SLO, www.rtvslo.si, kjer je 
objavljena tudi celotna razpisna dokumentacija. V času 
trajanja razpisa je razpisna dokumentacija vsem zainte-
resiranim osebam dosegljiva tudi na sedežu RTV SLO.

RTV Slovenija Javni zavod

 Ob-2367/15

Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61-2615/2008, 99/09, 3/13), 
Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2015 
(Uradni list RS, št. 21-801/2015 in na podlagi Pravilnika 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 39/15) 
z dne 5. 6. 2015, objavlja

razpis
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav 

na območju Mestne občine Celje v letu 2015
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje nabave malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) 
za komunalne odpadne vode do 50 PE.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje MKČN 

za komunalne odpadne vode na območju Mestne obči-
ne Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 
2015 v višini 8.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50 % 
investicije. DDV ni predmet sofinanciranja.

2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo:
– fizične ali pravne osebe za nepremičnino, ki stoji 

na območju Mestne občine Celje.
3. Pogoji:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine 

Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čišče-
nja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za 
območje Mestne občine Celje ni predvidena izgradnja 
kanalizacijskega omrežja;

– MKČN je lahko postavljena tudi na območju pred-
videnih aglomeracij, ki so določene z Operativnim pro-
gramom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni 
občini Celje, vendar mora biti na podlagi soglasja jav-
nega podjetja Vodovod- kanalizacija d.o.o. razvidno, da 
objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;

– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za 
stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za 
stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967 ali, da ima 
objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena 
ZGO-1 uporabno dovoljenje;
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– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop 
in neovirano praznjenje;

– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na 
katerem načrtujejo postavitev MKČN;

– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji 
obratovanja;

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili 
skupno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, mo-
rajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh 
uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki 
bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno slu-
žnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;

– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto na-
ložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna 
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni 
upravičen;

– ne velja za nove gradnje;
4. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim teh-

ničnim zahtevam:
4.1 MKČN, ki je gradbeni pro izvod:
– mora biti izdelana v skladu z enim od standardov 

SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 iz Uredbe o emi-
siji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;

– mora imeti izjavo o skladnosti izdelka, da ustreza 
standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu 
s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označe-
vanja gradbenih pro izvodov;

– mora imeti izdelano pozitivno oceno obratovanja, 
iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN 
v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvaja-
nju odpadne vode iz MKČN. Oceno obratovanja MKČN, 
je dolžan upravičenec dostaviti v roku 3-9 mesecev po 
vgradnji male komunalne čistilne naprave;

4.2. MKČN, ki ni gradbeni pro izvod (npr. rastlinske 
čistilne naprave):

– če MKČN ni skladna s standardi iz Uredbe o emi-
siji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in nima 
izjave o skladnosti, mora imeti izdelano pozitivno Po-
ročilo o prvih meritvah za MKČN, ki ga je upravičenec 
dolžan dostaviti v roku 3-9 mesecev po vgradnji MKČN.

Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodar-
stva je objavljen seznam nekaterih MKČN, ki izpolnjujejo 
kriterije:

http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalne-
ga_gospodarstva.

III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo 
(izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Obrazci in 
priloge naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot je navede-
no v navodilu. Razpisna dokumentacija bo na razpolago 
od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne 
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih 
straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Me-
stna občina – javna naročila in razpisi.

IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva ob-

jave razpisa v Uradnem listu RS dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finan-
ce in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje do 
7. 7. 2015. Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pripisom »Ne 

odpiraj – Razpis male čistilne naprave 2015«. Upošteva-
le se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vlo-

ge odprla najkasneje do 10. 7. 2015. Vloge bo komisija 
obravnavala do 14. 7. 2015. Če vloga ne bo popolna bo 
prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da 
jo dopolni. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispe-
tja dopolnitve. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. V primeru, 
da bo razpisanih sredstev manj kot sredstev zahtevanih 
v vlogah, bodo imele prednost vloge, iz katerih bo raz-
vidno, da ima vlagatelj v objektu za katerega prijavlja 
sofinanciranje MČN, stalno prebivališče. Če bo število 
takšnih vlog preseglo razpoložljiva sredstva proračuna, 
se bo upošteval vrstni red prispelih vlog.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
z odločbo v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija 
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdani od-
ločbi in predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu 
računov) o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem 
sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih med-
sebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se 
izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe. Dokazila se bodo obravnavala 
enkrat mesečno do 10. v mesecu.

Dokazila o dokončani investiciji (računi in dokazila 
o plačilu računov), se morajo predložiti najkasneje do 
10. 11. 2015, ocena obratovanja in poročilo o opravlje-
nih prvih meritvah pa v roku 3-9 mesecev po vgradnji 
MKČN.

VI. Nadzor in sankcije
Skrbnik proračunske postavke je odgovorna oseba 

za vodenje vseh postopkov v zvezi z javnim razpisom.
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-

stev izvaja komisija, imenovana s strani pooblaščene 
osebe.

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

Mestna občina Celje
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